Nossa profissão, sua vida
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 03/2017-CRS - CONCURSO Nº 1416 – CFSd QPE/2017 – ANALISTA DE
FARMÁCIA.

Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do Processo
de Seleção Pública para Admissão Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças
Especialistas da Polícia Militar De Minas Gerais (QPE-PM), para o ano de 2017 (CFSd/2017), Para
Área De Saúde (Farmácia). – EDITAL DRH/CRS nº 14/2016 apresentamos o embasamento legal
para as questões das provas, conforme quadros abaixo:

CFSd QPE/2017 – ANALISTA DE FARMÁCIA.
DISCIPLINA: PORTUGUÊS

RESPOSTA
CORRETA

2ª QUESTÃO – PROVA A, B e C - Nas
assertivas abaixo, marque “V” para a(s)
verdadeira(s) e “F” para a(s) falsa(s) e, ao final
responda o que se pede.
( ) No oitavo parágrafo do texto, os sentidos de
“armadilhas” e de “benefício”, respectivamente,
no contexto em que se inserem são certezas e
risco.
( ) Constituem critérios para as escolhas:
preferências, renúncias, desafios e satisfação.
( ) Semanticamente, o pensamento de Albert
Schweitzer está ratificado em “Não se pode ser
bom pela metade”.
( ) Uma característica apresentada pela vida
que é justificativa para a necessidade de se
fazer escolhas é a instabilidade.
Marque a alternativa que contém a sequência
de respostas CORRETA, na ordem de cima
para baixo:
A. ( ) V - V - F - F.
B. ( ) F - V - V - V.
C. (x ) F - V - F - V.
D. ( ) V - F - V - V.

C

JUSTIFICATIVA
EMBASAMENTO LEGAL
Equivocou-se o Recorrente. Existe
apenas um texto na prova,
podendo-se se comprovar pela
citação de autor único, Tom Coelho.
Ao bipartir o texto o Recorrente se
perdeu na análise, mas contandose os parágrafos, em sequência,
está exatamente no oitavo os
termos em comento na questão.
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CFSd QPE/2017 – ANALISTA DE FARMÁCIA.
DISCIPLINA: PORTUGUÊS
7ª QUESTÃO – PROVA A, B e C - Com relação
à classificação dos adjetivos grifados nas
frases, analise as assertivas abaixo:
I - “[...] decisão clara, específica e irrevogável.”
(adjetivo subjetivo)
II - “[...] indicação clara de que nossas escolhas
[...].” (adjetivo objetivo)
III - “Dialogar e apresentar propostas são um
bom caminho.” (adjetivo objetivo)
IV - “[...] o pouco certo pelo muito duvidoso.”
(adjetivo subjetivo)
Marque a alternativa CORRETA:
A. ( ) Apenas I e IV.
B. ( ) Apenas II e III.
C. ( ) Apenas III e IV.
D. ( ) Todas estão corretas.
9ª QUESTÃO – PROVA A, B e C - A conjunção
“MAS” estabelece uma relação de desigualdade
(contraste) entre os termos coordenados. No
trecho “Alguns apreciam seu trabalho, mas não
a empresa onde estão.”, o valor semântico do
termo sublinhado equivale a:
A. ( ) Inclusão.
B. ( ) Compensador.
C. ( ) Exclusão.
D. ( ) Descompensador
10ª QUESTÃO – PROVA A, B e C - Houve erro
no emprego de ACERCA DE/ A CERCA DE/HÁ
CERCA DE na alternativa:
A. ( ) Nós retornamos à PMMG há cerca de um
ano.
B. ( ) Há cerca de cinquenta mil militares na
PMMG.
C. ( ) Não falávamos acerca de concurso na
PMMG.
D. (x ) Estou acerca de cem metros de um
quartel.

RESPOSTA
CORRETA

JUSTIFICATIVA
EMBASAMENTO LEGAL

ANULADA

Razão assiste a Recorrente. A
classe dos adjetivos, nas normas
gramaticais, foi recepcionada na
parte de Classificação e Flexão das
Palavras que, de fato, deixou de
figurar no rol de matérias que
compõem o programa de Língua
Portuguesa constante do Edital
Regulador do certame.
CEGALLA, 2005, pg. 129 e 169

ANULADA

D

Razão assiste a Recorrente. O
estudo das Conjunções nos remete
à parte da norma gramatical de
Classificação e Flexão das palavras
e/ou Tratado das Orações, mas
nenhuma delas foi inserida no
programa de matéria de Língua
Portuguesa
constante do Edital
Regulador do certame.
CEGALLA, 2005, pg. 129 e 289.
Não obstante o programa de Língua
Portuguesa que compõe o edital
não haver previsto questões
gramaticais, a grafia de algumas
palavras, dentre elas Acerca de/
Há cerca de, conforme cobrado na
questão objeto do recurso, têm sido
tratadas nos problemas gerais da
Língua Culta ou também conhecida
como Padrão, devidamente inserida
no item 1 do programa de matérias
de Língua Portuguesa constante do
Edital Regulador do certame.
PASQUALE & ULISSES, 2009, pg.
543
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DISCIPLINA: FARMÁCIA

RESPOSTA
CORRETA

30ª QUESTÃO – PROVA A, 26ª QUESTÃO B,
e 24ª QUESTÃO PROVA C - Considerando a
Resolução da Diretoria Colegiada n. 67 de 08 de
outubro de 2007, que fixa os requisitos mínimos
exigidos para o exercício das atividades de
manipulação de preparações magistrais e
oficiais das farmácias, marque a alternativa
CORRETA:
A. ( ) Após a validação inicial, a Cabine de
Segurança Biológica utilizada nas manipulações
estéreis será validada apenas quando houver
necessidade de seu deslocamento e/ou reparo.
B. ( ) Independente do prazo de validade, o
período
máximo
para
estoque
dos
medicamentos já submetidos à preparação de
dose unitária é de 60 dias, mesmo quando o
fracionamento não envolver o rompimento de
embalagem primária.
C. ( ) Durante a manipulação estéril devem
ser usados dois pares de luvas (tipo
cirúrgica) de látex e estéreis, com punho
longo e sem talco, trocados a cada hora ou
sempre
que
a
integridade
estiver
comprometida.
D. ( ) No caso de preparações de dose unitária
ou
a
unitarização
de
doses
por
transformação/adequação ou subdivisão da
forma farmacêutica, quando não houver
recomendação específica do fabricante, o
período de uso deve ser o mesmo das
preparações extemporâneas, ou seja, 24 horas.

ANULADA

JUSTIFICATIVA
EMBASAMENTO LEGAL
RDC 67/2007, Anexo IV (Boas
Pŕaticas de Manipulação de
Produtos Estéreis em Farmácias),
Item 3.3.6 – Deve ser assegurado
que as luvas sejam trocadas a cada
duas horas de trabalho de
manipulação, e sempre que sua
integridade estiver comprometida;
Item 11 (Requisitos Adicionais para
manipulação/fracionamento
de
preparações estéreis contendo
citostáticos (…), item 11.7.1 alínea
a – Dois pares de luvas (tipo
cirúrgica) de látex estéreis com
punho longo e sem talco, trocados
a cada uma hora ou sempre que
sua
integridade
estiver
comprometida.

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2017.

CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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