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Texto para as questões de 1 a 5. 

 

A homeopatia!… Eu pensava como você; ou, pior

ainda, não me dava ao trabalho de pensar coisa nenhuma a

respeito. Não acreditava nem descria — não pensava no

assunto e pronto. Mas um dia sobreveio o “estalo” e fiquei

tonto. O meu Edgarzinho apareceu com uma doença no

nariz. Isso na fazenda. Ele tinha 2 anos. Corro a Taubaté.

Consulto os médicos locais. “O melhor é ver um especialista

em São Paulo.” Vamos para São Paulo. “Quem é o baita para 

narizes?” J. J. da Nova. Vou ao Nova. Examina, cheira, fuça

e vem com um grego: “Rinite atrófica. Só pode sarar lá pelos

18, 20 anos — mas vá fazendo umas insuflações com isso”

e deu-me uma droga e um insuflador. Voltamos para

Taubaté, muito desapontados. Dezoito anos! Mas minha

casa lá era defronte à duma prima. Vou vê-la. Tenho de

esperar na sala de visitas um quarto de hora. Em cima da

mesa redonda está um livro de capa verde. Abro-o. 

“Bruckner, O médico homeopata.” Instintivamente procuro 

a seção Nariz. Leio conjuntos de sintomas. Um deles

coincide com os sintomas da rinite do Edgard. Prescrição:

“Mercurius”. Entra a prima. Conto o caso do menino e 

aquele encontro ali. “Vale alguma coisa isto de

homeopatia?”, pergunto, cético. E ela: “Experimente. Não

custa”. Quando saí passei pela farmácia. “Tem Mercurius?”

Tinha. Comprei 5 tostões. “Almeida Cardoso — Rio.” Levo 

para casa. Falo à Purezinha. Sem fé nenhuma, dou

automaticamente os carocinhos ao Edgard, mais do que

mandavam as instruções. Cinco em vez de três. Depois, mais

cinco. De noite, mais cinco. No dia seguinte, o milagre:

todos os sintomas da rinite haviam desaparecido!… Mas 

sobreviera uma novidade: purgação nos ouvidos. Cheio de

confiança, corro à casa da prima, atrás do livro de capa

verde. Procuro “Ouvidos” e leio esta maravilha: “Às vezes

sobrevem purgação no ouvido por abuso de Mercurius, e

nesse caso o remédio é Sulfur”. Vou voando à farmácia.

Compro Sulfur. Mais 500 réis. Dou Sulfur ao Edgard e

pronto — sarou do ouvido! Sarou da Rinite, sarou de tudo!

Preço da cura: 1.000 réis. Pela alopatia, em troca da não 

cura: várias consultas médicas, viagem a São Paulo, drogas

insuflantes e aparelho insuflador — e a desesperança. 

Que fazer depois disso, Rangel, senão mandar vir

um livro de capa verde e uma botica com todas as

homeopatias do Almeida Cardoso? Cem mil-réis custou-me, 

e desde então curo tudo. Curo tudo em casa e no pessoal da

fazenda. Fiquei com fama de mágico. Vem gente dos sítios

vizinhos. “Ouvi dizer que o senhor é um bom doutor que

cura” — e curo mesmo.  

Chega a vir até do município vizinho atrás dos

“carocinhos mágicos”… 

 

Monteiro Lobato. A barca de Gleyre. 

São Paulo: Editora Globo, 2010 [1917].

QUESTÃO 1 

 

De acordo com as ideias do texto, o narrador 

 

(A) tornou-se ainda mais cético quanto à eficácia da 

homeopatia após Edgard apresentar purgação no 

ouvido. 

(B) passou de fervoroso depreciador da homeopatia a 

vigoroso defensor dessa terapêutica. 

(C) seguiu à risca as instruções para a administração de 

Mercurius, obtendo êxito no tratamento da rinite de 

Edgard. 

(D) considera a alopatia um meio mais eficaz e mais barato 

de se obter a cura contra doenças. 

(E) adquiriu o hábito de curar pessoas por meio de 

tratamento homeopático. 

 

QUESTÃO 2 

 

Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto, 

julgue os itens a seguir. 

 

I O trecho “Examina, cheira, fuça e vem com um grego: 

‘Rinite atrófica” (linhas 9 e 10) apresenta a figura de 

linguagem gradação, de modo que uma sequência de 

palavras intensifica a ideia de investigação até culminar 

em um diagnóstico. 

II Infere-se do trecho “Voltamos para Taubaté, muito 

desapontados” (linhas 12 e 13) que o narrador se 

decepcionou com a atitude do especialista com quem 

Edgard se consultou. 

III A oração ‘O melhor é ver um especialista em São Paulo’ (linhas 

7 e 8) classifica-se como adverbial comparativa, estando um 

dos termos da comparação implícito. 

IV Quanto à tipologia textual, predominam no texto o tipo 

narrativo, na medida em que se relatam acontecimentos 

em ordem cronológica, e o tipo argumentativo, uma vez 

que o narrador defende um ponto de vista a respeito da 

homeopatia. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas o item I está certo. 

(B) Apenas os itens I e IV estão certos. 

(C) Apenas os itens II e III estão certos. 

(D) Apenas os itens II, III e IV estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 
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QUESTÃO 3 

 

O termo “aquele” (linha 21) 

 

(A) refere-se à palavra ‘Mercurius’ (linha 20). 

(B) retoma o vocábulo “menino” (linha 20). 

(C) concorda, em gênero e número, com “caso” (linha 20).

(D) funciona como complemento nominal do termo

“encontro” (linha 21). 

(E) integra o complemento verbal de “Conto” (linha 20).

 

QUESTÃO 4 

 

Com relação aos aspectos linguísticos do texto, 

particularmente quanto à pontuação, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) O sinal de dois-pontos empregado após “ela” (linha 22) 

e “novidade” (linha 30) introduz, em ambas as 

ocorrências, uma explicação a respeito de um trecho 

do texto. 

(B) As aspas empregadas em ‘carocinhos mágicos’ (linha 

48) indicam que essa expressão é uma citação. 

(C) Na linha 31, a vírgula utilizada logo após “confiança” 

isola uma expressão que qualifica o sujeito de “corro”. 

(D) As reticências logo após “desaparecido!” (linha 29) 

foram empregadas para indicar que o narrador se 

mostra hesitante.  

(E) No trecho “O meu Edgarzinho apareceu com uma 

doença no nariz. Isso na fazenda. Ele tinha 2 anos. 

Corro a Taubaté. Consulto os médicos locais.” (linhas 

de 5 a 8), o emprego reiterado de ponto final 

demonstra rispidez por parte do narrador. 

 

QUESTÃO 5 

 

A forma verbal “sobreviera” (linha 30) está empregada com o 

mesmo sentido de 

 

(A) dependera. 

(B) acontecera. 

(C) vinha. 

(D) sucedia. 

(E) chega. 

 

QUESTÃO 6 

 

Assinale a alternativa que apresenta o número de anagramas 

da palavra “ABACAXI”. 

 

(A) 5.040 

(B) 2.520 

(C) 1.680 

(D) 1.260 

(E) 840 

QUESTÃO 7 

 

Se � = �0 0 1

1 0 0

0 1 0

�, então a matrix �� é 

 

(A) �0 0 1

1 0 0

0 1 0

� . 
(B) �0 1 0

0 0 1

1 0 0

� . 
(C) �1 0 0

0 1 0

0 0 1

� . 
(D) �1 0 0

0 0 1

0 1 0

� . 
(E) �0 1 0

1 0 0

0 0 1

� . 
 

QUESTÃO 8 

 
Um número natural que pode ser expresso como o produto 
de três números primos distintos é dito esfênico. 
Considerando essa informação, assinale a alternativa que 
apresenta um número esfênico. 
 
(A) 21
(B) 42
(C) 106
(D) 127
(E) 137
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QUESTÃO 9 

 

A negação de “Se Paula é pequena, então Marcos é protegido 

por Marte” é 

 

(A) “Paula é pequena e Marcos não é protegido por 

Marte”. 

(B) “Paula não é pequena ou Marcos é protegido por 

Marte”. 

(C) “Se Marcos não é protegido por Marte, então Paula 

não é pequena”. 

(D) “Se Paula não é pequena, então Marcos não é 

protegido por Marte”. 

(E) “Paula não é pequena se, e somente, Marcos não é 

protegido por Marte”. 

 

QUESTÃO 10 

 

Assinale a alternativa que apresenta o número de divisores 

inteiros positivos de 2.023. 

 

(A) 2 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 6 

(E) 7 

 ____________________________________________________  

 

Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 

de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, 

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

 

QUESTÃO 11 

 

Caso o usuário do sistema operacional Linux deseje criar um 

arquivo vazio (sem conteúdo), via terminal, ele deverá fazer 

uso do comando 

 

(A) ls. 

(B) df. 

(C) mkdir. 

(D) touch. 

(E) date. 

QUESTÃO 12

 
Com relação à proteção de um documento com senha, no 
Microsoft Word 2016, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Se o usuário perder ou esquecer sua senha, o Word não 

conseguirá recuperá-la. 
(B) As senhas podem ter, no máximo, 8 caracteres.
(C) Após uma senha ser definida, ela não poderá mais ser 

alterada. 
(D) Somente o autor do documento pode alterar a senha, 

pois ela está associada a outras propriedades internas 
do documento, como a autoria. 

(E) Após uma senha ser definida, ela não poderá mais ser 
retirada do documento. 
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QUESTÃO 13 

 

Assinale a alternativa que apresenta o resultado produzido ao se clicar o sinal + da barra de zoom, 

, localizada no canto inferior direito do programa LibreOffice Calc 7.4. 

 

(A) Toda a janela irá aumentar de tamanho, inclusive os botões de comando.

(B) Somente o tamanho da barra de status será aumentado.

(C) Serão exibidas menos células na janela. 

(D) Serão exibidas mais células na janela. 

(E) Aumentará o tamanho da fonte de uma célula ou de um conjunto de células selecionadas. 

 

QUESTÃO 14 

 

 

Considerando-se a imagem acima, que representa parte da janela do programa de navegação Google Chrome, em sua versão mais 

atual, é correto afirmar que, caso o usuário clique , 

 

(A) a página de downloads será fechada. 

(B) o navegador será fechado. 

(C) o arquivo será enviado diretamente à Lixeira do Windows.

(D) o arquivo será removido tanto da página downloads no Chrome quanto do computador do usuário. 

(E) o arquivo será removido da página downloads no Chrome.

 

QUESTÃO 15 

 

Assinale a alternativa que apresenta o tipo de malware que tem como função principal criar um site falso com a finalidade de 

implantar sistemas. 

 

(A) Exploits 

(B) Quantum 

(C) Sniffers 

(D) Bot 

(E) Root Kit 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 16 

 
Considerando as disposições gerais do Código de Defesa do 
Consumidor, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço, salvo se o fizer 
como destinatário final. 

(B) As pessoas jurídicas não podem ser consideradas 
consumidores. 

(C) Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 
necessariamente privada, nacional ou estrangeira, bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. 

(D) Produto é qualquer bem, desde que seja móvel e 
material. 

(E) Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 
consumo, mediante remuneração, inclusive as de 
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 
salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista. 

 

QUESTÃO 17 

 
Com relação à proteção à saúde e à segurança do 
consumidor, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Os produtos e serviços colocados no mercado de 

consumo não acarretarão riscos à saúde ou à 

segurança dos consumidores, exceto os considerados 

normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e 

fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer 

hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. 

(B) O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e 

utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou 

serviços, ou colocados à disposição do consumidor, 

sendo dispensável a informação sobre eventual risco 

de contaminação. 

(C) O fornecedor de produtos e serviços potencialmente 

nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança deverá 

informar, de forma singela e discreta, a respeito da sua 

nocividade ou periculosidade.

(D) O fornecedor, após simples comunicação às 

autoridades competentes, poderá colocar no mercado 

de consumo produto ou serviço que sabe apresentar 

alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou 

segurança. 

(E) O fornecedor de produtos e serviços que, 

posteriormente à sua introdução no mercado de 

consumo, tiver conhecimento da periculosidade que 

apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente 

às autoridades competentes e aos consumidores, 

mediante publicação de edital no Diário Oficial da 

União. 

QUESTÃO 18

 
Com base nas disposições da Lei n.o 11.343/2006, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Consideram-se como drogas as substâncias ou os 

produtos capazes de causar dependência, assim 
especificados em lei ou relacionados em listas 
atualizadas periodicamente pelos municípios e pelo 
Distrito Federal. 

(B) Entende-se por Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas o conjunto ordenado de princípios, 
regras, critérios e recursos materiais e humanos que 
envolvem as políticas, os planos, os programas, as 
ações e os projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por 
adesão, os sistemas de políticas públicas sobre drogas 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

(C) O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
atuará sem comunicação com o Sistema Único de 
Saúde e com o Sistema Único de Assistência Social. 

(D) O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
funcionará sem qualquer vinculação às orientações e às 
normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas. 

(E) O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
tem como finalidade exclusiva a repressão da produção 
não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. 

 

QUESTÃO 19

 
Acerca da repressão à produção não autorizada e ao tráfico 
ilícito de drogas, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É dispensável a licença prévia da autoridade 

competente para produzir, extrair, fabricar, 
transformar, preparar, possuir, manter em depósito, 
importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, 
expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou 
adquirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima 
destinada à sua preparação. 

(B) As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas 
pelo delegado de polícia, sendo terminantemente 
vedada a preservação de qualquer quantidade de 
material, ainda que para simples realização de exame 
pericial.

(C) Incorre em conduta criminosa aquele que importa, 
exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, 
expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, 
transporta, traz consigo ou guarda, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, 
insumo ou produto químico destinado à preparação de 
drogas.

(D) Não comete crime aquele que oferece droga, 
eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de 
seu relacionamento, para juntos a consumirem.

(E) Não está isento das penas previstas na legislação 
aquele que, em razão da dependência, ou sob o efeito, 
proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, 
era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que 
tenha sido a infração penal praticada, inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento.
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QUESTÃO 20 

 

À luz das disposições da Lei n.o 8.429/1992, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O sistema de responsabilização por atos de 

improbidade administrativa tutela a preservação da 

organização funcional do Poder Executivo. 

(B) O mero exercício da função ou desempenho de 

competências públicas, ainda que sem comprovação 

de ato doloso com fim ilícito, constitui ato de 

improbidade administrativa. 

(C) É vedada a aplicação dos princípios constitucionais do 

direito administrativo sancionador ao sistema de 

responsabilização por atos de improbidade 

administrativa. 

(D) Os atos de improbidade violam a probidade na 

organização do Estado e no exercício de suas funções e 

a integridade do patrimônio público e social dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como 

da Administração Direta e Indireta, no âmbito da 

União, dos estados, dos municípios e do Distrito 

Federal. 

(E) O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao 

erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos 

à obrigação de repará-lo, independentemente do valor 

da herança ou do patrimônio transferido. 

 

QUESTÃO 21 

 

No que se refere ao crime de falsificação, corrupção, 

adulteração ou alteração de produto destinado a fins 

terapêuticos ou medicinais, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O crime não admite modalidade culposa. 

(B) A pena prevista para o crime é de reclusão, de um a 

cinco anos, sem possibilidade de aplicação de multa. 

(C) Não é considerado crime falsificar ou adulterar 

produtos cosméticos. 

(D) Incorre em conduta criminosa quem importa, vende, 

expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de 

qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o 

produto falsificado, corrompido, adulterado ou 

alterado. 

(E) A legislação vigente não prevê o crime de falsificação, 

corrupção, adulteração ou alteração de produto 

destinado a fins terapêuticos ou medicinais. 

QUESTÃO 22

 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente as 

penalidades previstas no Código Nacional de Trânsito. 

 

(A) admoestação oral, advertência por escrito, multa, 

suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira 

Nacional de Habilitação, cassação da Permissão para 

Dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem 

(B) advertência por escrito, multa, suspensão do direito de 

dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, 

cassação da Permissão para Dirigir e frequência 

obrigatória em curso de reciclagem 

(C) advertência por escrito, multa, suspensão do direito de 

dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, 

cassação da Permissão para Dirigir, prestação de 

serviços comunitários e frequência obrigatória em 

curso de reciclagem 

(D) multa, perda permanente do direito de dirigir, cassação 

da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da 

Permissão para Dirigir e frequência obrigatória em 

curso de reciclagem 

(E) advertência por escrito, multa, perda permanente do 

direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de 

Habilitação, cassação da Permissão para Dirigir e 

frequência obrigatória em curso de reciclagem 

 

QUESTÃO 23

 

A respeito dos crimes de trânsito, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou 

a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser 

imposta isolada ou cumulativamente com outras 

penalidades. 

(B) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter 

a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo 

automotor, tem a duração de dois meses a cinquenta 

anos. 

(C) Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de 

trânsito de que resulte vítima, se imporá sempre a 

prisão em flagrante. 

(D) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter 

a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor se inicia e pode ser cumprida enquanto o 

sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver 

recolhido a estabelecimento prisional. 

(E) O crime de homicídio culposo na direção de veículo 

automotor possui pena de detenção, de cinco a trinta 

anos. 
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QUESTÃO 24 

 

Considerando as disposições da Lei n.o 8.142/1990, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de 

governo, sem prejuízo das funções do Poder 

Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a 

Conferência de Saúde; o Conselho de Saúde; e a 

Comissão Nacional da Saúde. 

(B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos 

com a representação dos vários segmentos sociais, 

para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo. 

(C) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e 

consultivo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, atua na formulação 

de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões 

serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera do governo. 

(D) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 

terão sua organização e suas normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, 

aprovado pelo Ministério da Saúde. 

(E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde 

e Conferências será paritária em relação ao conjunto 

dos demais segmentos. 

 

QUESTÃO 25 

 

À luz das disposições da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Todos os seres humanos nascem livres e adquirem 

dignidade em proporção ao seu desenvolvimento 

pessoal. 

(B) Todo ser humano tem direito à vida e à liberdade, mas 

a segurança pessoal configura mera expectativa de 

direito. 

(C) Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento 

ou castigo cruel, desumano ou degradante. 

(D) Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido 

como pessoa perante a lei, desde que permaneça 

dentro dos limites do território do país de seu 

nascimento. 

(E) Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a 

uma justa e pública audiência por parte de um tribunal 

independente e imparcial, para decidir seus direitos e 

deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal 

contra ele, salvo se cometer crime considerado 

hediondo ou contra a humanidade. 

QUESTÃO 26

 

Considerando as normas referentes ao procedimento de 

comunicados de ausência do farmacêutico (deliberação do 

CRF-PR n.o 1.008/2021), assinale a alternativa correta. 

 

(A) O farmacêutico deverá comunicar ao Conselho 

Regional de Farmácia do Estado do Paraná (CRF-PR), 

previamente e de forma oral, seu afastamento 

temporário das atividades profissionais pelas quais 

detém responsabilidade técnica, inclusive nos casos em 

que houver outro farmacêutico com responsabilidade 

técnica anotada perante o CRF-PR que o substitua. 

(B) Nas hipóteses de férias, congressos, cursos, atividades 

administrativas, licenças, cirurgias eletivas e consultas 

médicas ou odontológicas, o farmacêutico deverá 

promover a comunicação de seu afastamento ao 

CRF-PR com antecedência mínima de 15 dias. 

(C) Em se tratando de situações imprevistas, como 

doenças, acidentes pessoais, óbito de familiares, 

cirurgias emergenciais ou atendimento de urgência, a 

comunicação formal se dará pela justificativa de 

ausência e deverá ocorrer em até 5 dias úteis após o 

fato. 

(D) Os comunicados de ausência do farmacêutico 

realizados fora do prazo estabelecido serão 

considerados para fins de fiscalização. 

(E) O farmacêutico não tem o dever de comunicar ao 

CRF-PR, previamente e por escrito, seu afastamento 

temporário das atividades profissionais pelas quais 

detém responsabilidade técnica, quando não houver 

outro farmacêutico com responsabilidade técnica 

anotada perante o CRF-PR que o substitua. 
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QUESTÃO 27 

 

Considera-se farmacêutico substituto temporário aquele que 

desenvolva suas atividades em estabelecimento 

 

(A) regularmente registrado no CRF-PR, em substituição ao 

diretor ou assistente técnico por meio de declaração de 

atividade profissional, em razão de eventuais 

afastamentos ou impedimentos temporários como 

férias, folgas, licenças específicas, licenças trabalhistas, 

educação continuada, ausências temporárias por 

doença ou motivos pessoais, realização de cursos, 

participação em congressos, entre outros, limitados a 

trinta dias. 

(B) sem registro no CRF-PR, em substituição ao diretor ou 

assistente técnico por meio de declaração de atividade 

profissional, em razão de eventuais afastamentos ou 

impedimentos temporários como férias, folgas, 

licenças específicas, licenças trabalhistas, educação 

continuada, ausências temporárias por doença ou 

motivos pessoais, realização de cursos, participação 

em congressos, entre outros, limitados a quinze dias. 

(C) regularmente registrado no CRF-PR, em substituição ao 

diretor ou assistente técnico por meio de declaração de 

atividade profissional, em razão de eventuais 

afastamentos ou impedimentos permanentes, 

limitados a trinta dias. 

(D) regularmente registrado no CRF-PR, em substituição ao 

diretor ou assistente técnico por meio de declaração de 

atividade profissional, em razão de eventuais 

afastamentos ou impedimentos temporários como 

férias, folgas, licenças específicas, licenças trabalhistas, 

educação continuada, ausências temporárias por 

doença ou motivos pessoais, realização de cursos, 

participação em congressos, dentre outros, limitados a 

365 dias. 

(E) sem registro no CRF-PR, em substituição ao diretor ou 

assistente técnico por meio de declaração de atividade 

profissional, em razão de eventuais afastamentos ou 

impedimentos permanentes, limitados a 120 dias. 

QUESTÃO 28

 
Considerando as normas referentes à declaração de atividade 
profissional (deliberação do CRF-PR n.o 1.004/2021), assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) É vedada a utilização da declaração de atividade 

profissional por empresas ou estabelecimentos que 
necessitem preencher horários de assistência técnica 
advindos, eventual ou temporariamente, de escalas, 
folgas, plantões, licenças ou outras ocorrências que 
impeçam a efetiva assistência técnica de farmacêuticos 
diretores, assistentes ou substitutos. 

(B) A declaração de atividade profissional poderá ser 
utilizada por empresas ou estabelecimentos que 
necessitem preencher horários de assistência técnica 
advindos exclusivamente de plantões que impeçam a 
efetiva assistência técnica de farmacêuticos diretores, 
assistentes ou substitutos. 

(C) O procedimento através da declaração de atividade 
profissional será sujeito ao pagamento das custas e 
taxas fixadas pelo CRF-PR. 

(D) O procedimento através da declaração de atividade 
profissional será sujeito ao pagamento das custas e 
taxas fixadas pelo Conselho Federal de Farmácia.

(E) A declaração de atividade profissional poderá ser 
utilizada por empresas ou estabelecimentos que 
necessitem preencher horários de assistência técnica 
advindos, eventual ou temporariamente, de escalas, 
folgas, plantões, licenças ou outras ocorrências que 
impeçam a efetiva assistência técnica de farmacêuticos 
diretores, assistentes ou substitutos. 

 

QUESTÃO 29

 
Considera-se como farmácia pública móvel aquela exercida 
de forma 
 
(A) permanente, por veículo automotor específico, em 

localidades urbanas ou rurais, onde os medicamentos 
serão transportados e dispensados na própria unidade 
móvel ou em local previamente preparado para a 
dispensação em Unidades Básicas de Saúde com 
atendimento de serviço de saúde e médico de forma 
eventual.

(B) eventual e excepcional, por veículo automotor 
específico, em localidades urbanas ou rurais, onde os 
medicamentos serão transportados e dispensados na 
própria unidade móvel ou em local previamente 
preparado para a dispensação em Unidades Básicas de 
Saúde com atendimento de serviço de saúde e médico 
de forma eventual.

(C) eventual e excepcional, por veículo automotor 
específico, em localidades urbanas ou rurais, onde os 
medicamentos serão transportados e necessariamente 
dispensados na própria unidade móvel.

(D) eventual e excepcional, por veículo automotor 
específico, em localidades urbanas ou rurais, onde os 
medicamentos serão transportados e necessariamente 
dispensados em Unidades Básicas de Saúde.

(E) permanente, por veículo automotor específico, em 
localidades urbanas ou rurais, onde os medicamentos 
serão transportados e necessariamente dispensados 
na própria unidade móvel. 
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QUESTÃO 30 

 
Acerca do registro e da atividade profissional de farmacêutico 
em farmácia pública móvel urbana ou rural, com 
atendimento em serviço de saúde eventual, junto ao CRF-PR, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Para efeitos de registro e fiscalização, considera-se 

farmácia pública móvel a unidade sem vinculação a um 
serviço farmacêutico público de saúde, destinada a 
prestar assistência farmacêutica e à saúde, orientação 
sanitária individual e coletiva, bem como a dispensação 
exclusiva de medicamentos e correlatos, com 
deslocamento dentro do município ou na área de 
abrangência de determinado serviço de saúde 
regionalizado, objetivando a assistência plena por 
profissional farmacêutico aos pacientes. 

(B) A assistência farmacêutica da farmácia pública móvel 
não poderá ser executada dentro das Unidades Básicas 
de Saúde. 

(C) Para o registro da farmácia publica móvel, é vedada a 
indicação do endereço fixo de uma das unidades já 
registradas no CRF-PR. 

(D) O local destinado para ser a base da unidade móvel 
deverá ser adequado à recepção e reposição dos 
medicamentos usados na atividade e, ainda, possuir 
espaço específico para guarda do estoque residual e os 
documentos relativos ao processo de dispensação.

(E) Os farmacêuticos diretores técnicos da farmácia 
pública móvel e do estabelecimento sede devem 
disponibilizar, com antecedência de trinta dias, o 
itinerário, constando os dias e horários das atividades 
previstos para o mês, ao serviço de fiscalização 
profissional e sanitário no estabelecimento vinculado 
com endereço fixo. 

 

QUESTÃO 31 

 
Considera(m)-se assistência farmacêutica 
 
(A) o conjunto de ações e de serviços que visem a 

assegurar a assistência terapêutica integral e a 
promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos 
estabelecimentos públicos e privados que 
desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando ao seu 
acesso e ao seu uso racional.

(B) as unidades integrantes da Administração Pública ou 
por ela instituídas nas quais são realizadas as ações 
para a gestão e operacionalização da assistência 
farmacêutica. 

(C) a unidade de prestação de serviços destinada a prestar 
assistência farmacêutica, assistência à saúde e 
orientação sanitária individual e coletiva, na qual se 
processem a manipulação e(ou) a dispensação de 
medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou 
industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, 
produtos farmacêuticos e correlatos. 

(D) o conjunto de procedimentos técnicos gerenciais 
destinados à formulação, à organização e à execução 
de políticas que visem à garantia dos serviços clínicos.

(E) o conjunto de atividades desenvolvidas pelo 
profissional farmacêutico voltadas para o cuidado ao 
paciente, à família e à comunidade, de forma a 
promover o uso racional de medicamentos e otimizar a 
farmacoterapia, com o propósito de alcançar 
resultados definidos que melhorem a qualidade de vida 
do paciente. 

QUESTÃO 32

 
Em relação ao exercício profissional de farmacêutico analista 
clínico/farmacêutico-bioquímico em laboratório de análises 

clínicas, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Nos requerimentos para registros de empresas e de 
seus estabelecimentos, bem como naqueles já 
registrados, é dispensável a indicação do horário de 

funcionamento pelo representante legal. 
(B) Todo laboratório de análises clínicas registrado no 

CRF-PR contará com direção técnica, exercida de forma 
efetiva por profissional farmacêutico analista 
clínico/farmacêutico-bioquímico. 

(C) O CRF-PR permitirá a profissionais farmacêuticos analistas 
clínicos/farmacêuticos-bioquímicos a responsabilidade 
técnica, independentemente da compatibilidade de 

horários para a efetiva assistência técnica. 
(D) Quando houver requerimento de assunção de 

responsabilidade técnica pelo laboratório de análises 
clínicas, é vedado ao CRF-PR promover a avaliação das 
atividades laboratoriais e do profissional habilitado 

responsável pelos trabalhos no laboratório, postos de 
coleta e(ou) outros locais vinculados ao 

estabelecimento. 
(E) O laboratório de análises clínicas de pequeno porte 

devidamente regular junto ao CRF-PR poderá ter 

atividade com assistência técnica de, no mínimo, seis 
horas, desde que atendidas as condições especiais de 
interesse público, sendo dispensáveis a análise prévia e 

o parecer da comissão assessora de análises clínicas do 
CRF-PR. 

 

QUESTÃO 33

 
A respeito do exercício profissional de farmacêutico analista 

clínico/farmacêutico-bioquímico em laboratório de análises 
clínicas, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A Certidão de Regularidade Técnica e as Declarações de 
Atividade Profissional emitidas pelo CRF-PR deverão 
ser arquivadas no estabelecimento, não havendo 
necessidade de estarem em local visível ao público.

(B) A Certidão de Regularidade Técnica concedida ao 
estabelecimento não poderá ser revista pelo CRF-PR e 
se manterá válida até o final de seu prazo de validade.

(C) O farmacêutico analista clínico/farmacêutico-bioquímico 
que exerce a responsabilidade técnica é o principal 
responsável pelo funcionamento do estabelecimento, 
estando obrigatoriamente sob sua responsabilidade a 
supervisão e a coordenação de todos os serviços técnicos, 
que a ele ficam subordinados hierarquicamente.

(D) As atividades realizadas pelos técnicos e(ou) auxiliares 
de laboratório poderão ocorrer independentemente 
da supervisão de um farmacêutico analista clínico ou 
farmacêutico-bioquímico. 

(E) A responsabilidade profissional e a assistência técnica 
são delegáveis e obrigam o farmacêutico analista clínico 
à participação efetiva e pessoal dos trabalhos a seu 
cargo.
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QUESTÃO 34 

 

Quanto ao quadro de identificação do farmacêutico, assinale 

a alternativa correta. 

 

(A) Os responsáveis pelas farmácias, drogarias e farmácias 

de manipulação e homeopatia deverão afixar placa em 

local visível ao público, contendo nome, foto no 

tamanho 3×4 e número de inscrição no Conselho 

Regional de Farmácia do farmacêutico responsável dos 

farmacêuticos substitutos, assistentes e farmacêuticos 

com responsabilidade por meio de Declaração de 

Atividade Profissional, bem como o seu horário de 

trabalho. 

(B) Os responsáveis pelas farmácias, drogarias e farmácias 

de manipulação e homeopatia deverão afixar placa em 

local visível ao público, contendo nome, foto no 

tamanho 10×15 e número de inscrição no Conselho 

Regional de Farmácia do farmacêutico responsável, 

sendo dispensável a indicação dos farmacêuticos 

substitutos e assistentes. 

(C) Os responsáveis pelas farmácias, drogarias e farmácias 

de manipulação e homeopatia deverão afixar placa em 

local visível ao público, contendo nome, foto no 

tamanho 3×4 e número de inscrição no Conselho 

Regional de Farmácia do farmacêutico responsável, 

sendo dispensável a indicação dos farmacêuticos 

substitutos e assistentes. 

(D) Os responsáveis pelas farmácias, drogarias e farmácias 

de manipulação e homeopatia deverão afixar placa em 

local visível ao público, contendo nome, foto no 

tamanho 10×15 e número de inscrição no Conselho 

Regional de Farmácia do farmacêutico responsável, 

dos farmacêuticos substitutos, assistentes e 

farmacêuticos com responsabilidade por meio de 

Declaração de Atividade Profissional, bem como o seu 

horário de trabalho. 

(E) Os responsáveis pelas farmácias, drogarias e farmácias 

de manipulação e homeopatia deverão afixar placa em 

local visível ao público, contendo nome, foto no 

tamanho 10×15 e número de inscrição no Conselho 

Regional de Farmácia do farmacêutico responsável, dos 

farmacêuticos substitutos, assistentes e farmacêuticos 

com responsabilidade por meio de Declaração de 

Atividade Profissional, sendo dispensável a indicação de 

seu horário de trabalho. 

QUESTÃO 35

 

No que se refere ao ato farmacêutico em farmácias de qualquer 

natureza e a sua fiscalização, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Estão sujeitos à fiscalização ética-profissional os 

estabelecimentos farmacêuticos inscritos no CRF-PR, 

os quais não se responsabilizam pela garantia das 

condições estruturais e de processo necessárias para a 

execução de atos profissionais específicos dos 

farmacêuticos e funções ocupacionais dos técnicos e 

auxiliares de farmácia que atuam em suas 

dependências. 

(B) É lícito ao técnico de farmácia e aos demais auxiliares a 

realização dos atos específicos do farmacêutico, bem 

como assumir a responsabilidade técnica por 

estabelecimentos farmacêuticos, públicos ou privados, 

inclusive nas unidades do serviço público civil e militar 

da Administração Direta e Indireta da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios e demais 

entidades paraestatais. 

(C) É lícita a propaganda de medicamentos sujeitos a 

prescrição por oferta de vantagens pecuniárias. 

(D) É vedado ao farmacêutico prescrever e dispensar 

medicamentos, ainda que estes sejam isentos de 

prescrição de acordo com a legislação vigente. 

(E) É de responsabilidade do farmacêutico que atua em 

farmácias ou drogarias garantir que não ocorram 

transgressões ao ato farmacêutico e comunicar sua 

ocorrência às autoridades farmacêuticas, caracterizando 

o descumprimento dessas obrigações infração ao Código 

de Ética da Profissão Farmacêutica, exceto nas 

situações em que ocorra seu afastamento do 

estabelecimento. 
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QUESTÃO 36 

 

Com base nas disposições da Resolução n.o 730/2022 do 

Conselho Federal de Farmácia, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É vedado ao farmacêutico participar de processos de 

avaliação de tecnologias em saúde. 

(B) O farmacêutico que atua nos serviços públicos de 

saúde deve abster-se de desempenhar as atribuições e 

executar os procedimentos e serviços previstos em 

programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas 

do Ministério da Saúde, secretarias estaduais e(ou) 

municipais de saúde. 

(C) Farmácia hospitalar é a unidade de prestação de 

serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, 

assistência à saúde e orientação sanitária individual e 

coletiva, na qual se processem a manipulação e(ou) a 

dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, 

farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, 

insumos farmacêuticos e outros produtos para a saúde. 

(D) Dispensação de medicamentos é o conjunto de ações e 

de serviços que visem a assegurar a assistência 

terapêutica integral e a promoção, a proteção e a 

recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e 

privados que desempenhem atividades farmacêuticas, 

tendo o medicamento como insumo essencial e 

visando ao seu acesso e ao seu uso racional. 

(E) Na farmácia hospitalar e nos demais serviços de saúde, 

a provisão de produtos e serviços deve ser 

compreendida como meio, sendo a finalidade máxima 

do exercício de sua práxis o resultado da assistência 

prestada aos pacientes, tendo como principal objetivo 

contribuir no processo de cuidado à saúde, visando à 

melhoria da qualidade da assistência prestada ao 

paciente, promovendo o uso seguro e racional de 

medicamentos (inclusive os radiofármacos e os gases 

medicinais) e outras tecnologias em saúde, nos planos 

assistencial, administrativo, tecnológico e científico. 

QUESTÃO 37

 
Em relação à assistência farmacêutica em atendimento móvel 
pré-hospitalar e de urgências ou emergências, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Todos os serviços que prestam atendimento móvel de 

urgência ou emergência e(ou) realizam transporte de 
pacientes utilizando unidades móveis de qualquer 
natureza são dispensados da obrigatoriedade de 
contar com a responsabilidade técnica do 
farmacêutico, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Farmácia de sua jurisdição.

(B) É vedado ao farmacêutico, nas atividades relacionadas 
às unidades móveis de atendimento a pacientes, 
participar das discussões relacionadas a protocolos de 
tratamento e outros relacionados ao serviço de 
atendimento móvel de urgências ou emergências.

(C) Quando o serviço de atendimento móvel a pacientes, 
em nível pré-hospitalar e de transporte de pacientes, 
estiver vinculado a uma unidade hospitalar, o 
farmacêutico responsável pela farmácia privativa do 
hospital fica impedido de responder tecnicamente por 
esse serviço. 

(D) Quando o serviço de atendimento móvel a pacientes, 
em nível pré-hospitalar e de transporte de pacientes, 
estiver vinculado a uma base de serviço de 
atendimento móvel de urgência ou emergência, deverá 
contar obrigatoriamente com a responsabilidade 
técnica farmacêutica, nas respectivas bases.

(E) Quando o serviço de atendimento móvel a pacientes, 
em nível pré-hospitalar e de transporte de pacientes, 
estiver vinculado a uma empresa terceirizada, não se 
aplicará a obrigatoriedade de tal serviço contar com a 
responsabilidade técnica farmacêutica própria.

 

QUESTÃO 38

 
Acerca dos princípios fundamentais do Código de Ética do 
Farmacêutico, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A dimensão ética profissional é determinada em todos 

os seus atos, sem qualquer discriminação, pelo 
benefício ao ser humano, aos demais seres vivos, ao 
meio ambiente e pela responsabilidade social e 
consciência de cidadania. 

(B) A profissão farmacêutica deve ser exercida com vistas 
à promoção, prevenção e recuperação da saúde e com 
fins meramente mercantilistas. 

(C) O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com 
autonomia técnica e sem a inadequada interferência 
de terceiros, com objetivo meramente de lucro.

(D) O farmacêutico que exercer a responsabilidade técnica, 
a assistência técnica ou a substituição nos 
estabelecimentos não poderá ser responsabilizado em 
processo ético.

(E) Todos os inscritos nos Conselhos de Farmácia atuarão 
com respeito à vida humana, ao meio ambiente e à 
liberdade de consciência nas situações de conflito 
entre a ciência, não sendo obrigados a observar os 
direitos e as garantias fundamentais previstos na 
Constituição Federal de 1988. 
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QUESTÃO 39 

 

Quanto os direitos e deveres do farmacêutico, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) É vedado ao farmacêutico recusar o fornecimento de 

medicamentos a estabelecimentos que não cumpram 

os requisitos legais para aquisição. 

(B) É direito do farmacêutico ser fiscalizado no âmbito 

profissional e sanitário, obrigatoriamente, por 

farmacêutico. 

(C) É direito do farmacêutico fracionar medicamento, 

produto, substância ou insumo, ainda que em 

contrariedade à legislação vigente, ou permitir que tais 

práticas sejam realizadas. 

(D) É direito do farmacêutico exercer a profissão 

farmacêutica, mesmo quando estiver sob a sanção 

disciplinar de suspensão. 

(E) É vedado ao farmacêutico interagir com os demais 

profissionais, para garantir a segurança e a eficácia da 

terapêutica, observado o uso racional de 

medicamentos. 

 

QUESTÃO 40 

 

Com base no Código de Ética do Farmacêutico, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) A apuração das infrações éticas compete a qualquer 

CRF e ao Conselho Federal de Farmácia (CFF), 

cumulativamente, independentemente do local de 

inscrição do profissional ao tempo do fato punível em 

que incorreu. 

(B) O profissional portador de doença que o incapacite ao 

exercício da profissão farmacêutica, atestada em 

instância administrativa, judicial ou médica, e 

certificada pelo CRF, terá o seu registro e as suas 

atividades profissionais cassadas de ofício, de forma 

permanente. 

(C) O profissional condenado por sentença criminal 

transitada em julgado ficará, ex officio, suspenso da 

atividade, enquanto durar a execução da pena privativa 

de liberdade em regime fechado. 

(D) O profissional preso, provisória ou preventivamente, 

não ficará suspenso de exercer as suas atividades 

enquanto durar a pena privativa de liberdade em 

regime fechado. 

(E) Prescreve em 60 meses a constatação fiscal de 

ausência do farmacêutico nos estabelecimentos, por 

meio de auto de infração ou termo de visita, para efeito 

de instauração de processo ético. 

QUESTÃO 41

 

Considerando as disposições da Lei n.o 13.021/2014, assinale 

a alternativa correta. 

 

(A) É responsabilidade exclusiva das entidades privadas 

assegurar a assistência farmacêutica, segundo os 

princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde, de 

universalidade, equidade e integralidade. 

(B) A farmácia privativa de unidade hospitalar ou similar 

destina-se ao atendimento ao público em geral. 

(C) O farmacêutico e o proprietário dos estabelecimentos 

farmacêuticos agirão sempre solidariamente, 

realizando todos os esforços para promover o uso 

racional de medicamentos. 

(D) O proprietário da farmácia poderá desautorizar ou 

desconsiderar as orientações técnicas emitidas pelo 

farmacêutico. 

(E) Cabe ao proprietário da farmácia, na dispensação de 

medicamentos, a fim de garantir a eficácia e a 

segurança da terapêutica prescrita, observar os 

aspectos técnicos e legais do receituário. 

 

QUESTÃO 42

 

Assinale a alternativa que apresenta todos os dados que 

deverão constar da receita para a venda de medicamentos do 

grupo terapêutico dos esteroides ou peptídeos anabolizantes 

para uso humano. 

 

(A) identificação do profissional, número de registro no 

respectivo conselho profissional, número do Cadastro 

da Pessoa Física, endereço e telefone profissionais, 

além do nome, do endereço do paciente e do número 

do Código Internacional de Doenças 

(B) identificação do profissional, número do Cadastro da 

Pessoa Física, endereço e telefone profissionais, além 

do nome, do endereço do paciente e do número do 

Código Internacional de Doenças 

(C) identificação do profissional, número de registro no 

respectivo conselho profissional, número do Cadastro 

da Pessoa Física, endereço e telefone profissionais

(D) identificação do profissional, número de registro no 

respectivo conselho profissional, número do Cadastro 

da Pessoa Física, endereço e telefone profissionais, 

além do nome e do endereço do paciente

(E) identificação do profissional, número de registro no 

respectivo conselho profissional, número do Cadastro 

da Pessoa Física, endereço e telefone profissionais, 

além do nome, do endereço do paciente, de sua foto 

em formato 3×4, da cópia do documento de 

identificação e do número do Código Internacional de 

Doenças
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QUESTÃO 43 

 

Considerando as disposições da Lei n.o 9.294/1996, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É lícito o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, 

em recinto coletivo fechado, privado ou público. 

(B) É permitida, em todo o território nacional, a propaganda comercial de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou 

qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, sem restrições de qualquer natureza. 

(C) Os medicamentos anódinos e de venda livre, assim classificados pelo órgão competente do Ministério da Saúde, não 

poderão ser anunciados nos órgãos de comunicação social. 

(D) A propaganda de medicamentos e terapias de qualquer tipo ou espécie poderá ser feita em publicações especializadas 

dirigidas direta e especificamente a profissionais e instituições de saúde. 

(E) É vedada a propaganda de medicamentos genéricos em campanhas publicitárias patrocinadas pelo Ministério da Saúde e 

nos recintos dos estabelecimentos autorizados a dispensá-los. 

 

QUESTÃO 44 

 

Em relação aos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia são dotados de personalidade jurídica de direito público, com autonomia 

administrativa, mas sem autonomia financeira, destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina 

da classe dos que exercem atividades profissionais farmacêuticas no País. 

(B) Os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia são dotados de personalidade jurídica de direito público, sem autonomia 

administrativa e financeira, destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos que 

exercem atividades profissionais farmacêuticas no País. 

(C) Os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia são dotados de personalidade jurídica de direito privado, sem autonomia 

administrativa e financeira, destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos que 

exercem atividades profissionais farmacêuticas no País. 

(D) Os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia são dotados de personalidade jurídica de direito privado, autonomia 

administrativa e financeira, destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos que 

exercem atividades profissionais farmacêuticas no País. 

(E) Os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia são dotados de personalidade jurídica de direito público, autonomia 

administrativa e financeira, destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos que 

exercem atividades profissionais farmacêuticas no País. 

 

QUESTÃO 45 

 

Considerando as disposições da Lei n.o 3.820/1960, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O Conselho Federal de Farmácia é o órgão supremo dos Conselhos Regionais, com jurisdição em todo o território nacional 

e sede no estado do Rio de Janeiro. 

(B) O Conselho Federal de Farmácia será constituído de tantos membros quantos forem os Conselhos Regionais. 

(C) A eleição para o Conselho Federal de Farmácia e para os Conselhos Regionais far-se-á por meio do voto direto e público, 

por maioria qualificada, exigido o comparecimento da totalidade dos inscritos. 

(D) O mandato dos membros do Conselho Federal de Farmácia é privativo de farmacêuticos de nacionalidade brasileira, será 

gratuito e meramente honorífico e terá a duração de oito anos. 

(E) O mandato da diretoria do Conselho Federal de Farmácia terá a duração de quatro anos, sendo seus membros eleitos por 

meio do voto direto e secreto, por maioria absoluta. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados 
fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um 
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter 
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas 
no campo apropriado. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste 
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  
 

A Resolução n.o 727/2022, que disciplina a prática da telefarmácia no País, foi publicada no 
Diário Oficial da União. Aprovada na reunião plenária do Conselho Federal de Farmácia (CFF) no final 
de junho, a resolução era há muito esperada por farmacêuticos que atuam no cuidado direto à saúde 
dos pacientes. A norma já está em vigor. 

“É importante frisar que, na teleinterconsulta, o responsável pela gestão do cuidado do 
paciente será sempre o farmacêutico, que está encarregado de seu acompanhamento até a melhora 
dos seus desfechos em saúde. Ao assumir essa gestão, o farmacêutico ocupará a posição de navegador 
do cuidado, ficando sob sua responsabilidade o registro do atendimento”, explica a assessora da 
presidência do CFF e integrante do grupo responsável pela elaboração da resolução. 

 
Internet: <https://cff.org.br> (com adaptações). 

 
Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 
 

Regulamentação da telefarmácia 

 
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 
 

a) conceito de telefarmácia; 
b) diferenciação entre teleconsulta farmacêutica e teleinterconsulta; e 
c) requisitos que devem ser preenchidos pelo farmacêutico que atue em telefarmácia desvinculado de um estabelecimento 

de saúde. 




