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Leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 7.
PROFUNDA BASE HISTÓRICA
No princípio, vocês se lembram dos estudos de
História do Brasil, era aquele negócio das especiarias.
Ainda não existíamos, mas os navios lusitanos já cortavam
os mares no caminho do Oriente, em direção às Índias, em
busca de noz-de-cola, noz-vômica, noz-moscada. Numa
dessas idas e vindas teve aquela das calmarias – é o que
eles contam – e fomos descobertos. Por acaso. Tropeçaram
em nós.
Descobertos por povo marítimo e povo
marítimo nós mesmos (sempre tivemos as costas largas),
era natural que a medida marítima, o nó náutico, nos fosse
tão importante. Como, daí em diante, foram
importantíssimos para nós os nós da madeira do pau-brasil
que exportávamos com um nó na garganta (sabendo já que
exportávamos ecologia), ameaçados pelo nó da forca
portuguesa.
E fomos nos civilizando: nossos índios aprenderam
a dar nó no sapato e na gravata e quando sentiam nó nas
tripas já não se tratavam com os nós das cobras. Ficaram
supersticiosos, batendo com os nós dos dedos (toc! toc!), e,
catequizados
pelos
padres,
acabaram
aderindo
ao nó matrimonial católico.
Tinha que dar nisso – somos hoje um povo cheio
de nós pelas costas. Desafiados pelo nó do enredo, o nó da
questão, nossos líderes acabaram transformando
o nó corredio num nó cego que ninguém desata. E agora
esperamos em vão nosso Alexandre, aquele que terá
coragem bastante de meter a espada nesse nó górdio.
O resultado? Uma incrível corrupção, um tremendo
“Venha a nós”. Quem paga por tudo isso? Nós outros.
Tem razão o slogan: é um país feito por nós.
FERNANDES, Millôr Profunda base histórica. In: Circo
de palavras: histórias, poemas e pensamentos. São
Paulo: Ática, 2007, p. 58-59. (grifos do original)

1. Sobre o texto, analise as proposições a seguir:
I. Apesar de falar sobre um contexto histórico, o autor
não utiliza expressões adverbiais para referir-se à
passagem do tempo.
II. O autor utiliza palavras homógrafas e homófonas
para construir o sentido pretendido pelo texto.
III. Há o uso de encadeamentos vocabulares que
formam expressões próprias da cultura brasileira.
IV. Há predomínio de verbos conjugados no pretérito.
a)
b)
c)
d)

Estão corretas somente as proposições II, III e IV.
Estão corretas somente as proposições I, III e IV.
Estão corretas somente as proposições III e IV.
Estão corretas somente as proposições I e III.

2. Releia: “Numa dessas idas e vindas teve aquela das
calmarias – é o que eles contam – e fomos descobertos.
Por acaso. Tropeçaram em nós.” Pode-se inferir
corretamente que a palavra destacada refere-se:
a) Aos navios lusitanos.
b) Aos índios.
c) A vocês.
d) Aos portugueses.
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3. O texto é marcado por expressões coloquiais. Isso NÃO
acontece em:
a) Nossos líderes transformaram o nó corredio
num nó cego que ninguém desata.
b) Nossos índios com nó nas tripas já não se tratavam
com os nós das cobras.
c) Foram importantíssimos para nós os nós da madeira
do pau-brasil.
d) Sempre tivemos as costas largas.
4. “(...) foram importantíssimos para nós os nós da madeira
do pau-brasil que exportávamos com um nó na garganta
(sabendo já que exportávamos ecologia), ameaçados
pelo nó da forca portuguesa”.
A partir da leitura deste trecho, é INCORRETO afirmar
que:
a) A madeira extraída faria falta um dia a quem a
exportava.
b) A extração da madeira causava sofrimento a quem a
via ser exportada.
c) A madeira era exportada de maneira arbitrária.
d) A palavra ecologia já existia desde os tempos do
descobrimento do Brasil.
5. De acordo com as informações presentes no texto,
assinale a alternativa correta:
a) O autor não espera que seu leitor tenha
conhecimentos prévios sobre história para entender
o texto.
b) A última frase do texto é irônica, pois utiliza a palavra
nós com duplo sentido.
c) Não há ironia no texto.
d) O título é incoerente, pois este é um texto literário e
não informativo.
6. Observe o emprego da crase em: “Ainda não existíamos,
mas os navios lusitanos já cortavam os mares no
caminho do Oriente, em direção às Índias (...)”.
Assinale a alternativa em que o emprego ou não da
crase estiver INCORRETO.
a) Somos um povo que assiste as transformações a
distância.
b) A sociedade, à brasileira, está à espera de
mudanças.
c) Ficamos a recordar a festa dos portugueses, a qual
durou de 300 a 322 anos.
d) Gostaríamos de falar sobre as vezes em que
esperamos por mudanças à beira de um ataque de
nervos.
7. “E fomos nos civilizando: nossos índios aprenderam a
dar nó no sapato e na gravata.” As palavras destacadas
foram classificadas, respectivamente, de maneira
correta na alternativa:
a) Preposição; pronome possessivo; preposição.
b) Preposição; contração de preposição; conjunção.
c) Conjunção; pronome oblíquo; preposição.
d) Conjunção; pronome pessoal; artigo.
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8. São acentuadas pelo mesmo motivo as palavras da
alternativa:
a) Após, nós, pós.
b) Nó, nós, pós.
c) Fé, até, ré.
d) Três, inglês, cafés.
9. Assim como as palavras: catequizados e noz-moscada,
também são escritas com “z” as palavras da alternativa:
a) Avi....ar; barone....a; cru....eiro.
b) Fri....ar; harmônio....o; Avare....a.
c) Avare....a; a....ia; verni....
d) Qui....er; a....eite; a....ar.
10. Assinale a alternativa em que o uso dos porquês foi
corretamente empregado.
a) Os brasileiros viveram situações por que outros
países também passaram.
b) Não adianta revoltar-se agora, por que a riqueza não
pode mais ser recuperada.
c) O caminho porque os portugueses navegavam era o
mesmo que os levaria às Índias.
d) O índio não entendeu por que, nem para que
extraíam com a madeira.
11. Assinale abaixo a alternativa que apresenta um
“software” (programa de computador) mais adequado
para edição de textos e documentos.:
a) Excel
b) Access
c) Word
d) PowerPoint
12.Identifique a alternativa que NÃO representa um
hardware:
a) Monitor
b) Disco Rígido
c) Memória RAM
d) Protocolo TCP/IP
13.A definição correta para “Internet” é:
a) Orkut
b) Facebook
c) Rede interna do CRFSC
d) Rede mundial de computadores
14. Caso você necessite fazer uma planilha para registrar os
gastos com uma viagem de férias, sendo que você
necessita fazer vários cálculos, qual dos programas
abaixo seria o mais indicado para isso, por trabalhar com
células, ter inúmeras funcionalidades matemáticas e
estatísticas:
a) Excel
b) Wordpad
c) Acrobat Reader
d) Facebook
15. Quando você esta utilizando o Word e esta com
dificuldade para utilizar um determinado recurso, existe
a possibilidade de solicitar ajuda (uma espécie de
manual do programa) que funciona em conjunto com o
mesmo. Qual tecla você precisa pressionar para chamar
esse recurso de Ajuda:
a) TAB
b) F9
c) F4
d) F1
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16.Analise as afirmativas abaixo.
I. Para um computador acessar a internet é necessário
que ele tenha um endereço IP.
II. O Microsoft Excel é o programa do pacote Office
mais indicado para fazer edição de textos.
III. O Microsoft Word, apesar de ser muito utilizado, não
conta com o recurso de revisão ortográfica.
É correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está incorreta.
Estão corretas apenas as afirmativas I e II.

17. Sobre seleção de texto no Microsoft Word 2007:
I. Para selecionar uma frase, pressione CTRL e clique
na frase.
II. Para selecionar um parágrafo, clique três vezes no
parágrafo.
III. Para selecionar um documento inteiro, pressione
CTRL+T.
a)
b)
c)
d)

Apenas a afirmativa I está correta.
Todas as afirmativas estão incorretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas a afirmativa III está incorreta.

18. Qual é o valor de X para a expressão algébrica: X = 12
+ 12 / 6 ?
a) 6
b) 4
c) 24
d) 14
19. Se em duas horas percorrem-se 120 quilômetros em
uma viagem de carro, em quanto tempo pode-se
percorrer 270 quilômetros?
a) Quatro horas e dez minutos.
b) Quatro horas e cinqüenta minutos.
c) Quatro horas e vinte minutos.
d) Quatro horas e trinta minutos.
20. Ao se conceder um desconto de 20% sobre um preço X
é obtido o novo preço de venda de $80,00. Qual é o valor
que devemos multiplicar por $80,00 para voltarmos ao
preço original (o de antes da concessão do desconto)?
a) 0,2
b) 1,25
c) 0,25
d) 1,2
21. Se quatro maçãs custam juntas $2,20 e seis bananas
saem por $1,80. Quantas bananas poderiam ser
compradas pelo valor de 12 maçãs?
a) 28 bananas
b) 24 bananas
c) 22 bananas
d) 18 bananas
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22. Leia as frases abaixo sobre sistemas de medidas:
I. Jardas e polegadas são medidas de distância.
II. Megapascal e Newtons são unidades de força.
III. Hectare e acres são medidas de área.
IV. Milibar e quilograma-força são medidas de pressão.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.

23. Assinale a alternativa que apresenta a Lei que
estabelece as normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive
de publicidade, compras, alienações e locações no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
a) Lei 8.666/93.
b) Lei 8.912/99.
c) Lei 8.112/90.
d) Lei 8.527/97.
24. Assinale a alternativa que apresenta a Lei, que criou o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Farmácia, e dá outras providências:
a) Lei 8.666/93.
b) Lei 8.527/97.
c) Lei 3.820/60.
d) Lei 8.112/90.
25. São atribuições do Conselho Federal de Farmácia,
EXCETO:
a) Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas
suscitadas pelos Conselhos Regionais e dirimi-las.
b) Julgar em última instância os recursos das
deliberações dos Conselhos Regionais.
c) Aprovar, sem modificar os regimentos internos
organizados pelos Conselhos Regionais.
d) Organizar o seu regimento interno.
26.Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I. Habilitação jurídica.
II. Qualificação técnica.
III. Qualificação econômico-financeira.
IV. Regularidade fiscal e trabalhista.
Indique a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Somente a assertiva IV está incorreta.

27. Para efeitos da Lei 5.991/73, assinale a alternativa que
apresenta corretamente a denominação de uma
substância ou matéria-prima que tenha a finalidade
medicamentosa ou sanitáriadas:
a) Droga.
b) Erva.
c) Medicamento.
d) Insumo Farmacêutico.
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28. Assinale a alternativa correta. São modalidades de
licitação, EXCETO:
a) Convite.
b) Livre.
c) Concorrência.
d) Leilão.
29. Para efeitos da Lei 5.991/73, assinale a alternativa que
apresenta corretamente a denominação de um
estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais
e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos,
insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o
de dispensação e o de atendimento privativo de unidade
hospitalar ou de qualquer outra equivalente de
assistência médica:
a) Drogaria.
b) Farmácia.
c) Empresa.
d) Ervanaria.
30. A dispensação de medicamentos é privativa de,
EXCETO:
a) Posto de medicamento e unidade volante.
b) Farmácia.
c) Ervanaria.
d) Drogaria.
31. São sinais que se apresentam ao condutor, pintados ou
desenhados sobre o piso, na forma de faixas, símbolos
ou inscrições. Servem para orientar a circulação e
direcionar o fluxo de veículos e pedestres, e para
complementar as demais sinalizações:
a) Sinalização vertical.
b) Sinalização horizontal.
c) Sinalização de regulamentação.
d) Sinalização de indicação.
32. Comunica às rodas do veículo a potência do motor
transformada em energia mecânica:
a) Sistema hidráulico.
b) Sistema de transmissão.
c) Sistema de arrefecimento.
d) Sistema de som.
33.É correto afirmar quanto às Normas Gerais de
Circulação e Conduta no Código Nacional de Trânsito
Brasileiro:
a) Terá preferência à passagem, em caso de rotatória,
aquele que não estiver circulando por ela.
b) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via,
admitindo-se exceções devidamente sinalizadas.
c) Não terão prioridade de passagem veículos
precedidos de batedores, respeitando as demais
normas de circulação.
d) O condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e demais veículos, bem
como em relação ao bordo da pista, considerando-se
no momento, a velocidade e as condições do local,
da circulação, do veículo e as condições climáticas.
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34.Relativo às Infrações e Penalidades contidas no Código
Nacional de Trânsito Brasileiro, indique qual é a infração
e penalidade correta imposta quando o condutor ou
passageiro for flagrado transitando com o veículo sem o
uso do cinto de segurança:
a) Infração: gravíssima – Penalidade: multa.
b) Infração: grave – Penalidade: multa.
c) Infração: grave – Penalidade: recolhimento do
veículo.
d) Infração: leve – Penalidade: multa.
35.Identifique a alternativa INCORRETA relativa aos
procedimentos que todo condutor deve tomar para evitar
acidentes:
a) Proibir que os passageiros coloquem parte do corpo
para fora do veículo.
b) Não jogar objetos para fora do veículo.
c) Verificar as condições gerais do veículo antes de
partir.
d) Criar assuntos polêmicos e discussões que desviem
a atenção do condutor.
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39.Referente à carteira de habilitação, indique a alternativa
INCORRETA:
a) Categoria B – condutor de veículo motorizado, não
abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não
exceda a Três Mil e Quinhentos quilogramas e cuja
lotação não exceda a oito lugares, excluído o do
motorista.
b) Categoria D – condutor de veículo motorizado
utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação
exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
c) Categoria C – condutor de veículo motorizado
utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação
exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
d) Categoria A – condutor de veículo motorizado de
duas ou três rodas, com ou sem carro lateral.
40.EPI na Segurança e Saúde no Trabalho é:
a) Equipamento de Proteção Institucional.
b) Equipamento de Proteção Individual.
c) Experiência de Proteção Individual.
d) Educação para Iniciantes.

36. Em uma via de mão dupla com sinalização horizontal
contínua de um lado e seccionada de outro, indica ao
condutor o seguinte:
a) Ultrapassagem proibida no lado contínuo e permitida
no lado seccionado.
b) Ultrapassagem permitida no lado contínuo e proibida
no lado seccionado.
c) Ultrapassagem permitida em ambos os lados com
diferença de velocidades.
d) Ultrapassagem permitida para veículos no lado
contínuo e proibida para motos no lado seccionado.
37. O óleo lubrificante automotivo, além das utilidades de
limpeza e lubrificação, tem também a função de
refrigeração. Assinale a alternativa correta referente à
função de refrigeração:
a) Só possui esta função em veículos equipados com Ar
Condicionado, para ajudar a resfriar o óleo do motor.
b) Pode substituir a água no sistema de arrefecimento.
c) Retira o calor das peças móveis e o transfere para o
sistema de arrefecimento.
d) Refrigera o motor, já que quando colocado está em
baixa temperatura, sendo assim mantido no seu
compartimento.
38. São tipos de óleo automotores:
a) Mineral, sintético e semi-sintético.
b) Sintético, vegetal e mineral
c) Mineral, semi-vegetal e sintético.
d) Mineral, semi-mineral e sintético.
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