
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE  
CADASTRO DE RESERVA EM EMPREGO DE NÍVEL SUPERIOR 

EDITAL No 1 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2019 – CRF/RO – NORMATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões das provas objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,  

com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva; 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o uma folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da  
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha 
de respostas da prova objetiva e da folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação 
desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento da folha de texto definitivo 
da prova discursiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, a folha de texto 
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos após o 
início da prova. 

 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada, e a folha de texto 
definitivo da prova discursiva. 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  E  D I S C U R S I V A 
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da prova discursiva.  
Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva e a folha de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas ou manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas 

e o texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim:  

 
 

1 0 1  C o n t a d o r  
Data e horário da prova: 

Domingo, 11/8/2019, às 14 h. 

 

Tipo “U” 
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
Questões de 1 a 30 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Questões de 1 a 10 
 
Texto 1 para responder às questões de 1 a 3. 

 

 
 

Disponível em: <http://www.crf-ro.org.br>. Acesso em: 5 jul. 2019. 

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
Com base na leitura compreensiva, é correto afirmar que o 
texto 
 
(A) aproveita uma data específica para ressaltar a 

importância do trabalho do farmacêutico no cuidado 
com a saúde das pessoas. 

(B) procura convencer a população a sempre questionar 
os medicamentos que lhe são  prescritos e, em 
seguida, recorrer ao serviço de um farmacêutico para 
sanar as eventuais dúvidas. 

(C) ignora a possibilidade de as pessoas fazerem uso 
indevido de medicamentos. 

(D) pretende, no Dia do Farmacêutico, divulgar para a 
população os prejuízos à saúde decorrentes do uso de 
medicamentos sem a orientação de um farmacêutico. 

(E) faz uma crítica ao uso de medicamentos prescritos 
indevidamente por outros profissionais da saúde. 

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 
Assinale a alternativa que, de acordo com as regras de 
pontuação e de ortografia vigentes, reproduz uma mensagem 
compatível com a do período “Dúvidas sobre medicamentos 
não têm hora, mas têm solução.” 
 
(A) Toda dúvida sobre medicamentos não têm hora, mas 

têm solução. 
(B) Não é por que não têm hora, que as dúvidas sobre 

medicamentos não tenham solução. 
(C) Apesar de não terem hora, dúvidas a respeito de 

medicamentos têm solução. 
(D) Dúvidas a cerca de medicamentos não têm hora, 

porém têm solução. 
(E) Dúvidas sobre medicamentos, acontecem a qualquer 

hora, mas têm solução. 
 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
O período “Consulte sempre o farmacêutico.”, ao revelar a 
finalidade principal do texto, coloca em evidência a função 
da linguagem denominada 
 
(A) emotiva. 
(B) referencial. 
(C) metalinguística. 
(D) fática. 
(E) apelativa. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA APLIC
ADA



 

CONCURSO PÚBLICO – CRF/RO 101 – CONTADOR – TIPO “U” PÁGINA 3/14 
 

Texto 2 para responder às questões de 4 a 7. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

28 
 
 
 

30 
 

O envelhecimento e o farmacêutico  
 

O envelhecimento da população constitui um desafio
gigantesco para o farmacêutico. Fenômeno de expressão
mundial e que tem gerado impactos significativos nos
contextos sanitário e socioeconômico dos países, quer sejam
eles desenvolvidos ou em desenvolvimento, as
transformações demográficas decorrentes da expansão do
número de idosos representam algumas das novas
necessidades em saúde e exigem das autoridades ajustes
profundos nos programas sanitários por causa do aumento
do número de indivíduos portadores de doenças crônicas.  

“O farmacêutico deve garantir que o tratamento
medicamentoso do idoso seja efetivo e seguro, por meio de
atividades clínicas, como consultas de acompanhamento e
revisão da farmacoterapia”, explica o farmacêutico
Cassyano Correr.  

O fortalecimento da atenção primária, com foco na
prevenção de doenças crônicas, impõe-se como ajuste
fundamental na saúde pública. Mas os governantes têm, 
ainda, que resolver o difícil problema da limitação de
recursos para o setor no qual pesa a demanda de
medicamentos.  

O problema agrava-se devido ao fato de o consumo de
fármacos ser maior entre os idosos. A prevalência de
doenças crônicas (cardiovasculares, diabetes e pulmonares)
e neurodegenerativas (doença de Parkinson e mal de
Alzheimer) relacionadas ao envelhecimento deve preocupar
os farmacêuticos, tamanha a responsabilidade que pesa
sobre esses profissionais. Afinal, cerca de 80% dos idosos
têm pelo menos uma doença crônica. Significa dizer que,
entre eles, é maior a necessidade do uso de medicamentos. 

BRANDÃO, Aloísio. Disponível em: <http://www.cff.org.br>.
Acesso em: 6 jul. 2019, com adaptações.

 

QUESTÃO 4 _______________________  
 
De acordo com as informações do texto e as relações entre 
elas, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A construção Quanto maior o número de idosos, 

maior o número de pessoas com doenças crônicas 
sintetiza a mensagem principal do texto, por isso 
poderia ser empregada no lugar do título. 

(B) A ideia defendida pelo autor tem base na relação 
entre o aumento da população de idosos e o aumento 
do número de indivíduos portadores de doenças 
crônicas.  

(C) A explicação do farmacêutico Cassyano Correr, no 
segundo parágrafo, sugere uma crítica à existência de 
farmacêuticos que não realizam o trabalho de forma 
satisfatória. 

(D) Antes do aumento da população de idosos, as 
doenças crônicas não eram uma preocupação dos 
governantes e dos profissionais de saúde. 

(E) A solução para o problema apresentado é 
exclusivamente de responsabilidade dos profissionais 
de saúde, pois são eles que lidam, no dia a dia, com 
os pacientes idosos. 

 
 

QUESTÃO 5 ________________________  
 
Com base nas escolhas linguísticas feitas pelo autor, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) Caso o autor decidisse empregar, logo após a forma 

verbal “constitui” (linha 1), a construção há algumas 
décadas, seria recomendável que também 
empregasse, em seguida, o vocábulo atrás para 
destacar a ideia de tempo decorrido. 

(B) O vocábulo sublinhado no período “O 
envelhecimento da população constitui um desafio 
gigantesco para o farmacêutico.” (linhas 1 e 2) coloca 
em evidência a figura de linguagem denominada 
ironia, pois, por meio dele, o autor expressa uma 
ideia contrária ao que pensa de fato. 

(C) Ao empregar a forma verbal sublinhada na passagem 
“e que tem gerado impactos significativos nos 
contextos sanitário e socioeconômico dos países” 
(linhas 3 e 4), o autor faz referência a um fenômeno 
que começou a acontecer na época em que o texto foi 
escrito. 

(D) O autor recorre ao eufemismo na passagem “o 
tratamento medicamentoso do idoso” (linhas 11 e 12), 
pois optou pelo emprego do vocábulo sublinhado 
para não utilizar o termo velho, o qual soaria 
desagradável ou grosseiro. 

(E) No trecho “tamanha a responsabilidade que pesa 
sobre esses profissionais” (linhas 27 e 28), o 
vocábulo sublinhado caracteriza uma antítese, pois a 
ideia expressa por ele é oposta ao sentido que lhe é 
atribuído no dicionário. 

 

QUESTÃO 6 ________________________  
 
Considerando as regras de concordância prescritas pela 
norma-padrão e as questões gramaticais que envolvem o 
texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O autor deveria obrigatoriamente empregar a forma 

apresentam caso resolvesse substituir o vocábulo 
sublinhado no trecho “cerca de 80% dos idosos têm 
pelo menos uma doença crônica” (linhas 28 e 29) 
pelo verbo apresentar. 

(B) As formas verbais “representam” (linha 7) e “exigem” 
(linha 8) poderiam ser empregadas corretamente na 
terceira pessoa do singular para concordarem com o 
termo “Fenômeno de expressão mundial” (linhas 2 e 3). 

(C) A redação pois o número de indivíduos portadores 
de doenças crônicas aumentaram poderia ser 
empregada corretamente no lugar do trecho “por 
causa do aumento do número de indivíduos 
portadores de doenças crônicas” (linhas 9 e 10). 

(D) A construção “nos contextos sanitário e 
socioeconômico dos países” (linhas 3 e 4) seria 
substituída corretamente pela redação no contexto 
sanitário e socioeconômico dos países, pois a 
informação original seria preservada. 

(E) O trecho “é maior a necessidade do uso de 
medicamentos” (linha 30) pode ser substituído 
corretamente pela redação necessitam-se mais de 
medicamentos. 
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QUESTÃO 7 _______________________  
 
Nos trechos “O fortalecimento da atenção primária, com foco 
na prevenção de doenças crônicas” (linhas 16 e 17) e “o 
difícil problema da limitação de recursos para o setor no qual 
pesa a demanda de medicamentos” (linhas de 19 a 21), os 
vocábulos sublinhados significam, respectivamente,  
 
(A) graves e necessidade. 
(B) sem cura e comércio. 
(C) de longa duração e procura. 
(D) fatais e produção. 
(E) sem sintoma e entrega. 

 
Texto 3 para responder às questões de 8 a 10. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

25 
 

26 

Descarte de medicamentos vencidos 
 

A farmácia caseira não pode ser um depósito aleatório de 
medicamentos armazenados sem nenhum critério e cuidado.
Também não deve acumular sobras de remédios que não
foram totalmente utilizados, nem frascos com restos de
xaropes, colírios, gotas nasais ou para aplicar no ouvido
(orelha), ou de suspensões e soluções injetáveis. Sob a
forma líquida de apresentação, os medicamentos são sempre
mais instáveis do que no estado sólido e têm prazo de
validade encurtado, especialmente se a embalagem original
tiver sido aberta ou violada. 

Sempre vale repetir que remédios devem ser guardados
fora do alcance das crianças e longe da umidade, do calor e
da exposição solar. Além disso, é fundamental que,
periodicamente, sejam descartados os produtos com prazo
de validade vencido ou em desuso há muito tempo. 

Nessa tarefa, é preciso redobrar os cuidados. Nada de
jogar os remédios no lixo comum da residência, no ralo da
pia ou no vaso sanitário, porque os medicamentos possuem
substâncias químicas que podem contaminar a água e o solo.
Remédios vencidos e restos de medicamento que não serão
mais utilizados devem ser levados até um ponto de coleta
credenciado pela Anvisa, em geral, uma farmácia ou
drogaria nas proximidades da residência. Esse processo de
os medicamentos vencidos retornarem às farmácias a fim de
que tenham a destinação final adequada é chamado de
logística reversa. 

 
CONTE, Juliana. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br>. 

Acesso em: 6 jul. 2019, com adaptações.

 

QUESTÃO 8 _______________________  
 
Segundo a autora,  
 
(A) o hábito de armazenar medicamentos em casa não é 

recomendável. 
(B) os remédios no estado líquido, como xaropes, 

colírios, gotas nasais ou para aplicar no ouvido 
(orelha), ou de suspensões e soluções injetáveis, 
podem ser mantidos em casa, mesmo depois de 
vencido o prazo de validade, desde que a embalagem 
esteja fechada. 

(C) as pessoas podem guardar, por tempo indeterminado, 
medicamentos em desuso há muito tempo, desde que 
eles estejam dentro do prazo de validade. 
 
 

(D) os medicamentos fora do prazo de validade são mais 
nocivos ao meio ambiente do que os que ainda não 
estão vencidos, por isso não devem ser descartados 
no lixo comum, no ralo da pia ou no vaso sanitário. 

(E) os remédios em desuso há muito tempo, ainda que 
estejam dentro do prazo de validade, devem ser 
descartados.  

 

QUESTÃO 9 ________________________  
 
Considerando a importância das classes de palavras e dos 
termos da oração para a construção do sentido do texto, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O adjetivo “aleatório” (linha 1), por desempenhar a 

função acessória de predicativo do sujeito, poderia 
ser excluído do texto sem comprometer a mensagem 
original. 

(B) No trecho “Também não deve acumular” (linha 3), a 
autora faz uso do sujeito indeterminado para evitar a 
repetição do termo “A farmácia caseira” (linha 1). 

(C) A oração “que não foram totalmente utilizados” 
(linhas 3 e 4) cumpre uma função adjetiva, pois 
restringe o sentido do substantivo “remédios” (linha 3), 
presente na oração anterior. 

(D) A expressão “Além disso” (linha 13) introduz uma 
ideia de oposição ao retomar o conteúdo do período 
anterior. 

(E) O pronome sublinhado na construção “Esse 
processo” (linha 23) refere-se ao conjunto das 
informações expressas no período anterior, por isso 
poderia ser substituído, sem comprometer a relação 
original, pelo demonstrativo Aquele. 

 

QUESTÃO 10 _______________________  
 
De acordo com a norma-padrão e as questões gramaticais 
referentes ao período “Sempre vale repetir que remédios 
devem ser guardados fora do alcance das crianças e longe da 
umidade, do calor e da exposição solar.” (linhas de 11 a 13), 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O uso do sinal indicativo de crase estaria correto caso 

a autora julgasse conveniente empregar a construção 
informar à população no lugar da forma verbal 
“repetir”. 

(B) A redação Sempre vale alertar de que poderia, do 
ponto de vista da regência, substituir corretamente o 
trecho “Sempre vale repetir que”. 

(C) Conforme as regras para o uso do sinal indicativo de 
crase, o trecho “fora do alcance das crianças” poderia 
ser substituído corretamente pela redação em locais 
inacessíveis à crianças.  

(D) A autora poderia substituir corretamente o trecho
“longe da umidade, do calor e da exposição solar” 
pela redação em lugares aonde a umidade, o calor e 
a exposição solar estejam distantes, pois a 
construção sublinhada está empregada corretamente. 

(E) O uso do sinal indicativo de crase seria inviável caso 
o vocábulo “solar” fosse substituído pela construção 
a luz solar. 

 
Área livre 

 

PROVA APLIC
ADA



 

CONCURSO PÚBLICO – CRF/RO 101 – CONTADOR – TIPO “U” PÁGINA 5/14 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 11 a 20 

 

QUESTÃO 11 ______________________  
 
A negação da proposição: “Todos os contadores são bons 
matemáticos.” é a seguinte: 
 
(A) todos os matemáticos são bons contadores. 
(B) alguns contadores são bons matemáticos. 
(C) nenhum contador é mau matemático. 
(D) todos os contadores são maus matemáticos. 
(E) pelo menos um contador é mau matemático. 

 

QUESTÃO 12 ______________________  
 
Suponha que, no Conselho Regional de Farmácia do Estado 
de Rondônia, a Comissão de Ética e a Comissão de Farmácia 
Magistral têm exatamente 3 membros em comum. Se o 
número de membros que participam somente da Comissão de 

Farmácia Magistral é igual a  do número de membros que 

participam somente da Comissão de Ética, e se as duas 
comissões juntas têm 21 membros, então é correto afirmar 
que o (a) 
 
(A) número de membros da Comissão de Ética é igual 

a 11. 
(B) número de membros da Comissão de Farmácia 

Magistral é igual a 10. 
(C) número de membros da Comissão de Ética é igual 

a 8. 
(D) Comissão de Ética tem 2 membros a mais que a 

Comissão de Farmácia Magistral. 
(E) número de membros da Comissão de Farmácia 

Magistral é igual a 13. 
 

QUESTÃO 13 ______________________  
 
Considere hipoteticamente que, para a formação da diretoria 
do Conselho Regional de Farmácia de Rondônia, serão 
escolhidos 4 entre os 6 conselheiros que se candidataram.  
É correto afirmar que o número de diretorias distintas que 
podem ser formadas é igual a  
 
(A) 10. 
(B) 15. 
(C) 18. 
(D) 21. 
(E) 36. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 _______________________  
 
Considere as proposições a seguir. 
 
p: O perito é contador. 
q: O jovem é técnico em contabilidade. 
 
Se as proposições p e q têm valor lógico verdadeiro, então a 
proposição que tem valor lógico verdadeiro é a seguinte: 
 
(A) se o perito é contador, então o jovem não é técnico 

em contabilidade. 
(B) O perito não é contador e o jovem é técnico em 

contabilidade. 
(C) O perito não é contador se, e somente se, o jovem não 

é técnico de contabilidade. 
(D) O perito não é contador ou o jovem não é técnico em 

contabilidade. 
(E) O perito é contador e o jovem não é técnico em 

contabilidade. 
 

QUESTÃO 15 _______________________  
 
Suponha que a Comissão de Tomada de Contas do Conselho 
Regional de Farmácia do Estado de Rondônia é composta 
por 9 servidores, entre farmacêuticos e contadores. Sabe-se 
que pelo menos um desses servidores é contador e, se forem 
escolhidos aleatoriamente 2 servidores quaisquer, pelo 
menos um deles será farmacêutico. Nesse caso, o número de 
contador(es) da Comissão de Tomada de Contas é igual a  
 
(A) 1. 
(B) 2. 
(C) 3. 
(D) 4. 
(E) 5. 

 

QUESTÃO 16 _______________________  
 
Das quatro desigualdades 2 70, 100, 4 25 e 	

5, exatamente duas são verdadeiras e duas são falsas.  
Se  é um número inteiro, então  é igual a 
 
(A) 4. 
(B) 5. 
(C) 6. 
(D) 7. 
(E) 8. 

 

QUESTÃO 17 _______________________  
 
Se o preço de uma mercadoria sofre dois aumentos sucessivos 
de 15% e 20%, então esse preço fica multiplicado por 
 
(A) 1,25. 
(B) 1,30. 
(C) 1,35. 
(D) 1,38. 
(E) 1,40. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 18 ______________________  
 
Considere hipoteticamente que, nos meses de outubro, 
novembro e dezembro, serão realizadas as três últimas seções 
plenárias do ano do Conselho Regional de Farmácia do 
Estado de Rondônia. Sabendo que três cidades são 
candidatas a sediar as três seções plenárias, entre elas Porto 
Velho, e que a escolha das cidades onde ocorrerá a seção 
plenária é feita aleatoriamente, então a probabilidade de 
Porto Velho ser escolhida para ser a sede da seção plenária 
do mês de outubro é igual a  
 
(A) . 

(B) . 

(C) . 

(D) . 

(E) . 

 

QUESTÃO 19 ______________________  
 
Considere que, no Conselho Regional de Farmácia do Estado 
de Rondônia, nenhum membro da Comissão de Ensino 
Farmacêutico é membro da Comissão de Farmácia Magistral 
e que alguns membros da Comissão de Ética são membros da 
Comissão de Farmácia Magistral. A respeito disso, é correto 
afirmar que  
 
(A) nenhum membro da Comissão de Ensino 

Farmacêutico é membro da Comissão de Ética. 
(B) alguns membros da Comissão de Ensino 

Farmacêutico são membros da Comissão de Farmácia 
Magistral. 

(C) alguns membros da Comissão de Ética são membros 
da Comissão de Ensino Farmacêutico. 

(D) alguns membros da Comissão de Ética não são 
membros da Comissão de Ensino Farmacêutico. 

(E) nenhum membro da Comissão de Farmácia Magistral 
é membro da Comissão de Ensino Farmacêutico. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 _______________________  
 
Suponha que, na Comissão de Farmácia Comunitária e 
Hospitalar do Conselho Regional de Farmácia do Estado de 
Rondônia, a razão entre o número de homens e o número de 

mulheres é . Quanto ao exposto, é correto afirmar que a 

fração do total de membros da Comissão de Farmácia 
Comunitária e Hospitalar que representa o número de 
mulheres é igual a 
 
(A) . 

(B) . 

(C) . 

(D) . 

(E) . 
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LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CRF/RO 
Questões de 21 a 30 

 

QUESTÃO 21 ______________________  
 

De acordo com a Lei no 13.021/2014, que dispõe quanto ao 
exercício e à fiscalização das atividades farmacêuticas, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) Uma farmácia tem um funcionamento adequado se 
tiver a presença de farmacêutico por, no mínimo, 
metade do respectivo horário de funcionamento.  

(B) A farmácia privativa de unidade hospitalar deve 
dispor de vacinas para atendimento imediato à 
população, mesmo para aqueles que não sejam 
usuários da referida farmácia.  

(C) A drogaria é um estabelecimento de manipulação de 
fórmulas magistrais e oficinais. 

(D) A obrigatoriedade de ter responsabilidade e 
assistência técnica de farmacêutico habilitado para o 
funcionamento recai apenas sobre as farmácias com 
manipulação. 

(E) No exercício das próprias atividades, o farmacêutico 
obriga-se a proceder ao acompanhamento 
farmacoterapêutico de pacientes, internados ou não, 
em estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais, 
de natureza pública ou privada. 

 

QUESTÃO 22 ______________________  
 

Com base na Lei no 3.820/1960, a qual cria o Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, assinale a 
alternativa correta.  
 

(A) Os membros do Conselho Federal serão devidamente 
remunerados pelo respectivo mandato.  

(B) O mandato da Diretoria do Conselho Federal terá 
duração de um ano. 

(C) O conselheiro federal que faltar a três reuniões plenárias 
consecutivas terá como única sanção o pagamento 
de multa.  

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

(E) A eleição para os Conselhos Regionais ocorrerá por 
voto indireto e secreto, exigindo o quórum de maioria 
absoluta.  

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 

Acerca da Lei no 3.820/1960, assinale a alternativa correta.   
 

(A) Os Conselhos Regionais detêm a atribuição de 
fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e 
punindo as infrações à lei, bem como enviando às 
autoridades competentes relatórios documentados 
quanto aos fatos que apurarem e cuja solução não seja 
da respectiva alçada. 

(B) No prontuário do profissional de Farmácia, é vedada 
a anotação de elogios. 

(C) Os Conselhos Regionais de Farmácia estão isentos de 
prestar contas perante o Tribunal de Contas da União; 
tal obrigação compete ao Conselho Federal. 

(D) Doações e legados não podem compor a renda do 
Conselho Federal. 

(E) O farmacêutico não pode exercer temporariamente a 
profissão em jurisdição não abarcada pelo Conselho 
Regional em que esteja inscrito.  

QUESTÃO 24 _______________________  
 
A Lei no 5.991/1973 dispõe quanto ao Controle Sanitário do 
Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos 
e Correlatos. Com base nesse dispositivo legal, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) Estabelecimentos hoteleiros são proibidos de dispor 

de medicamentos anódinos, ainda que estes não 
dependam de receita médica. 

(B) À farmácia homeopática é vedado manter seções de 
vendas de correlatos e de medicamentos não 
homeopáticos. 

(C) O estabelecimento de dispensação que deixar de 
funcionar terá a respectiva licença imediatamente 
cancelada. 

(D) À drogaria é facultado ter a assistência de técnico 
responsável, inscrito no Conselho Regional de 
Farmácia. 

(E) Dispensário de medicamentos é o setor de 
fornecimento de medicamentos industrializados, 
privativo de pequena unidade hospitalar ou 
equivalente. 

 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
Considerando a Resolução CFF no 566/2012, que aprova o 
regulamento do processo administrativo fiscal dos Conselhos 
Federal e Regionais de Farmácia, assinale a alternativa 
correta.  
 
(A) O Conselho Regional de Farmácia executará cada ato 

processual em até cinco dias, a contar da instauração 
do processo, sendo aceitável uma prorrogação 
mediante comprovada justificação. 

(B) O Termo de Visita ou de Inspeção, sob a forma 
manual ou eletrônica, dá início ao procedimento 
fiscal. 

(C) A intimação da pessoa jurídica fiscalizada não poderá 
ser realizada pelo correio.  

(D) Em respeito ao princípio da impessoalidade, o auto de 
infração não conterá o número de inscrição do 
autuante no Conselho Regional de Farmácia. 

(E) Não cabe recurso da decisão que reconhecer a 
infração. 
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QUESTÃO 26 ______________________  
 
No que tange ao Código de Ética Farmacêutica, disciplinado 
na Resolução no 596/2014, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A dimensão ética farmacêutica é determinada em 

todos os respectivos atos, sem nenhuma 
discriminação, pelo benefício ao ser humano e ao 
meio ambiente e pela responsabilidade social. 

(B) Exceto por atos omissivos, o farmacêutico responde 
individualmente pelos atos que praticar, autorizar ou 
delegar no exercício da profissão. 

(C) Em razão da autonomia do farmacêutico, o respectivo 
trabalho pode ter finalidade política e (ou) religiosa. 

(D) Ao farmacêutico é vedado atuar com respeito à 
liberdade de consciência nas situações de conflito 
entre a ciência e os direitos e garantias fundamentais 
previstos na Constituição Federal. 

(E) O farmacêutico não tem o direito de recusar-se a 
exercer a profissão em instituição pública, mesmo 
que sem condições dignas de trabalho. 

 

QUESTÃO 27 ______________________  
 
Segundo o Código de Ética Farmacêutica, o farmacêutico, 
quando atuando no serviço público, 
 
(A) tem a possiblidade de utilizar-se do serviço para 

executar trabalhos de empresa privada de sua 
propriedade, mesmo obtendo vantagens pessoais. 

(B) é responsável por cobrar ou receber remuneração do 
usuário do serviço. 

(C) tem o direito de exercer simultaneamente a medicina. 
(D) está proibido de reduzir, irregularmente, quando em 

função de chefia ou coordenação, a remuneração 
devida a outro farmacêutico. 

(E) pode consultar e aceitar a interferência de leigos nos 
respectivos trabalhos e nas próprias decisões de 
natureza profissional. 

 

QUESTÃO 28 ______________________  
 
A Resolução no 648/2017 regulamenta o procedimento de 
fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácias (CRF). 
Acerca do referido disposto, assinale a alternativa correta.  
 
(A) O Conselho Federal de Farmácia tem a competência 

exclusiva de promover a capacitação dos 
farmacêuticos fiscais nas diferentes áreas de ação 
fiscalizadora por meio de cursos de educação 
continuada. 

(B) O farmacêutico fiscal tem a atribuição de receber 
qualquer valor ou documento em nome do CRF e 
intermediar exigências já previstas na legislação, 
assim como passar recibo de quitação ou equivalente. 

(C) O exercício da atividade técnica, científica e sanitária 
privativa do farmacêutico pode ocorrer 
independentemente da presença física do referido 
profissional na empresa. 

(D) É facultado ao farmacêutico fiscal receber 
treinamento para assunção ao cargo no CRF. 

(E) É proibida a vinculação de gratificação ao fiscal à 
lavratura de auto de infração e multas decorrentes. 

 

QUESTÃO 29 _______________________  
 
A respeito da certidão de regularidade técnica (CRT), 
prevista na Resolução no 648/2017, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A CRT é expedida pelo Conselho Federal de 

Farmácia. 
(B) Se comprovada habilitação técnica, a CRT pode ser 

expedida mesmo se a carga horária de assistência 
técnica for insuficiente à atividade pretendida. 

(C) A CRT tem valor probante de ausência de 
impedimento do profissional farmacêutico, para 
exercer a função de diretor técnico ou responsável 
técnico ou farmacêutico assistente técnico ou 
farmacêutico substituto, o exercício da 
responsabilidade técnica, respeitando os princípios 
legais, éticos e sanitários pelo profissional e pela 
empresa ou estabelecimento. 

(D) A CRT perde a validade se houver alteração no objeto 
social da empresa, permanecendo válida apenas se as 
alterações forem referentes ao endereço ou alteração 
de horário de funcionamento da empresa. 

(E) Alterações discretas na CRT não implicarão na 
respectiva nulidade, caso não alterem dados 
relevantes. 

 

QUESTÃO 30 _______________________  
 

Quanto à Resolução no 577/2013, a qual dispõe a respeito da 
direção técnica ou responsabilidade técnica de empresas ou 
estabelecimentos que dispensam, comercializam, fornecem e 
distribuem produtos farmacêuticos, cosméticos e produtos 
para a saúde, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O farmacêutico responsável técnico e o farmacêutico 

assistente técnico detêm a atribuição de assumir a 
direção técnica ou responsabilidade técnica da 
empresa perante o respectivo Conselho Regional de 
Farmácia (CRF) e os órgãos de vigilância sanitária, 
ficando sob a respectiva responsabilidade a 
realização, supervisão e coordenação de todos os 
serviços técnico-científicos da empresa.  

(B) O farmacêutico diretor técnico ou farmacêutico 
responsável técnico tem a função de representar a 
empresa ou estabelecimento em todos os aspectos 
técnico-científicos. 

(C) A responsabilidade técnica ou direção técnica é 
delegável. 

(D) O afastamento provisório do farmacêutico diretor 
técnico, farmacêutico responsável técnico ou 
farmacêutico assistente técnico não precisa ser 
comunicado ao respectivo CRF. 

(E) O farmacêutico substituto é aquele subordinado 
hierarquicamente ao diretor técnico ou responsável 
técnico que, requerendo a assunção de farmacêutico 
assistente técnico de uma empresa ou de um 
estabelecimento, por meio dos formulários próprios 
do CRF, seja designado para complementar carga 
horária ou auxiliar o titular na prestação da 
assistência farmacêutica. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 31 a 50 

 
Informações para responder às questões de 31 a 33. 
 

Contas 
Saldo em 

30.06.X1 em R$ 
Caixa 100,00 
Bancos c/ movimento 450,00 
Clientes 340,00 
Contas a receber 180,00 
Duplicatas e títulos a receber 290,00 
Seguros a vencer 90,00 
Móveis e utensílios 380,00 
Máquinas e equipamentos 720,00 
Veículos 950,00 
Terrenos e imóveis 2.100,00 
Depreciação acumulada 600,00 
Duplicatas a pagar 140,00 
Duplicatas descontadas 70,00 
Empréstimos bancários 350,00 
Salários a pagar 270,00 
Provisão p/ 13o e férias 90,00 
Impostos a recolher 120,00 
Capital social 4.800,00 
Capital a integralizar 1.900,00 
Reserva legal 1.060,00 

 
Considere os seguintes fatos contábeis ocorridos após o 
encerramento do balanço: 
 
Fato 1 — Compra de mercadorias no valor de R$ 200,00, 
com entrada de 10% e o restante para pagamento em  
90 dias; e 
 
Fato 2 — Venda a prazo de um terreno no valor de  
R$ 1.000,00, para receber em duas parcelas iguais em 90 dias 
e 180 dias, respectivamente. 
 

QUESTÃO 31 ______________________  
 
Sabendo que, no balanço patrimonial levantado em 
30.06.20X1, o ativo totalizou R$ 5.000,00, o ativo circulante 
e o ativo não circulante totalizaram, respectivamente, 
 
(A) R$ 1.540,00 e R$ 3.460,00. 
(B) R$ 2.050,00 e R$ 2.950,00. 
(C) R$ 1.450,00 e R$ 3.550,00. 
(D) R$ 2.100,00 e R$ 2.900,00. 
(E) R$ 2.950,00 e R$ 2.050,00. 

 

QUESTÃO 32 ______________________  
 
Acerca do impacto do lançamento dos fatos contábeis 1 e 2 
no balanço patrimonial da entidade, é correto afirmar que o 
  
(A) ativo total não se alterou. 
(B) ativo circulante aumentou R$ 200,00. 
(C) patrimônio líquido diminuiu R$ 1.000,00. 
(D) passivo total aumentou R$ 1.180,00. 
(E) ativo circulante aumentou R$ 1.180,00 e o ativo total, 

R$ 180,00. 
 

QUESTÃO 33 _______________________  
 
No que se refere à classificação e à fórmula de lançamento 
dos fatos contábeis 1 e 2, assinale a alternativa correta.  
  
(A) Fato contábil 1: fato permutativo; 1a fórmula. 
(B) Fato contábil 2: fato modificativo; 1a fórmula. 
(C) Fato contábil 1: fato permutativo; 3a fórmula. 
(D) Fato contábil 1: fato permutativo; 2a fórmula. 
(E) Fato contábil 2: fato permutativo; 2a fórmula. 

 

QUESTÃO 34 _______________________  
 
Um lançamento contábil de 1a fórmula resultou no aumento 
dos saldos de todas as contas escrituradas. Com base apenas 
nessa informação, é correto afirmar que o lançamento 
envolveu  
 
(A) apenas contas de resultado. 
(B) apenas contas do ativo. 
(C) apenas contas de receita. 
(D) uma conta do passivo e uma conta do patrimônio 

líquido. 
(E) uma conta do ativo e uma conta do passivo. 

 

QUESTÃO 35 _______________________  
 
Na contabilidade brasileira, em decorrência do processo de 
convergência para as normas internacionais, passou a 
prevalecer o princípio da essência sob a forma, isto é, o 
registro deve ter base na realidade econômica da transação, 
independentemente da forma jurídica. Com base nessa 
informação, as duplicatas descontadas classificam-se  
  
(A) no passivo. 
(B) no ativo circulante. 
(C) nas contas de compensação. 
(D) nas contas de resultado. 
(E) na conta redutora do ativo circulante. 

 

QUESTÃO 36 _______________________  
 

Patrimônio Líquido 19.000,00 
Capital social 25.000,00 
Capital a realizar 5.000,00 
Reservas de capital 5.000,00 
Reservas de lucro 3.000,00 
Dividendos antecipados 2.000,00 
Prejuízos acumulados 3.000,00 
Ações em tesouraria 4.000,00 

 
O patrimônio líquido é formado por partes positivas (contas 
de natureza credora) e partes negativas (contas de natureza 
devedora). As contas de natureza credora são as seguintes: 
 
(A) capital social, capital a realizar e reservas de capital. 
(B) capital social, reservas de capital e ações em 

tesouraria. 
(C) reservas de capital, reservas de lucro e dividendos 

antecipados. 
(D) capital social, dividendos antecipados e ações em 

tesouraria. 
(E) capital social, reservas de capital e reservas de lucro. 
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QUESTÃO 37 ______________________  
 

20X1 A.V A.H 20X2 A.V A.H

Ativo circulante 150 50% 100   147

Ativo não 
circulante 

150 50% 100   120

Ativo total 300 100% 75  100% 100
 

O quadro apresentado mostra os resultados parciais da 
análise das demonstrações financeiras utilizando-se os 
processos de análise vertical (AV) e análise horizontal (AH). 
Considerando-se que, para o ativo circulante e para o ativo 
não circulante, foi adotado como ano base 20X1=100 e, para 
o ativo total, o ano base 20X2=100, então o percentual de 
participação do ativo não circulante no ativo total, em 20X2, 
foi de  
 
(A) 30%. 
(B) 35%. 
(C) 45%. 
(D) 50%. 
(E) 55%. 

 

QUESTÃO 38 ______________________  
 

Ativo Passivo 
Ativo 
circulante 4.500,00 

Passivo 
circulante 3.000,00

Ativo não 
circulante 7.900,00 

Passivo não 
circulante 6.200,00
Patrimônio 
líquido 3.200,00

12.400,00  12.400,00
 
O quadro apresenta a situação líquida de uma entidade na 
data X.  
 

Considere a ocorrência dos seguintes fatos contábeis na data 
X+t: 
 

1. Venda à vista de 10% do estoque, pelo preço de custo; e 
2. Recebimento de duplicatas no valor de R$ 450,00. 
 

No que se refere à análise de balanços por quocientes, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) O grau de imobilização de recursos diminuiu. 
(B) O grau de endividamento aumentou. 
(C) O índice de liquidez corrente aumentou. 
(D) O índice de liquidez corrente diminuiu. 
(E) O índice de liquidez imediata aumentou. 

 

QUESTÃO 39 ______________________  
 
A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), conforme o  
art. 188 da Lei no 6.404/1976, indicará as alterações 
ocorridas, no exercício, no(a)  
 

(A) saldo de caixa, somente. 
(B) saldo de caixa e nos equivalentes de caixa. 
(C) riqueza gerada pela companhia e na respectiva 

distribuição. 
(D) saldo de caixa e na riqueza gerada. 
(E) saldo de caixa e no lucro líquido gerado. 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
Um ente público registrou, no exercício, receitas realizadas 
no montante de R$ 28.000,00 e despesas empenhadas no 
montante de R$ 25.000,00. Nesse caso, no balanço 
orçamentário da entidade, será registrado um 
 
(A) superavit, que deverá ser apresentado junto às 

despesas. 
(B) deficit, que deverá ser apresentado junto às receitas. 
(C) superavit, que deverá ser apresentado junto às 

receitas. 
(D) deficit, que deverá ser apresentado junto às despesas. 
(E) superavit financeiro, que poderá ser utilizado para a 

abertura de créditos adicionais. 
 

QUESTÃO 41 _______________________  
 
Considere as seguintes informações, extraídas do balanço 
financeiro de um ente público, para o exercício 20X1: 
 

Receitas orçamentárias 1.500,00 
Despesa orçamentária 900,00 
Saldo em espécie do exercício 20X0 300,00 
Resultado financeiro do exercício 700,00 
Transferências financeiras recebidas 300,00 

 
Sabendo que, no exercício, ocorreu movimentação de recursos 
financeiros para outros órgãos da administração direta, o saldo 
em espécie transferido para o exercício 20X2 foi 
 
(A) R$ 600,00. 
(B) R$ 900,00. 
(C) R$ 1.000,00. 
(D) R$ 1.200,00. 
(E) R$ 1.300,00. 

 

QUESTÃO 42 _______________________  
 
No âmbito do processo orçamentário, a orientação do 
processo de elaboração do orçamento anual deverá estar 
contida na(o) 
 
(A) Plano Plurianual (PPA). 
(B) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
(C) Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
(D) Lei de Acesso à Informação (LAI). 
(E) Lei Orçamentária Anual (LOA).  

 

QUESTÃO 43 _______________________  
 
O código 30, colocado no início da estrutura da programação 
da despesa orçamentária, identifica que a referida despesa 
pertence ao orçamento de investimentos das empresas em 
que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto. Esse código classifica a 
despesa pública por  
 
(A) unidade orçamentária. 
(B) programa. 
(C) função. 
(D) esfera orçamentária. 
(E) ação. 
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QUESTÃO 44 ______________________  
 

O registro contábil, no Sistema Patrimonial, da prestação de 
contas de adiantamento de valores a servidor (suprimento de 
fundos) é feito pelo seguinte lançamento: 
 

(A) Debita: Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) 
Credita: Adiantamentos Concedidos a Pessoal 
 

(B) Debita: Crédito Disponível 
Credita: Crédito Empenhado a Liquidar 
 

(C) Debita: Adiantamentos Concedidos a Pessoal 
Credita: Suprimento de Fundos 
 

(D) Debita: Suprimento de Fundos 
Credita: Crédito Empenhado a liquidar 
 

(E) Debita: Crédito Empenhado a Liquidar 
Credita: Suprimento de Fundos 

 

QUESTÃO 45 ______________________  
 

De acordo com o art. 51 da Lei nº 8.666/1933 (Lei de 
Licitações e Contratos), a habilitação e as propostas 
pertinentes ao objeto que está sendo licitado serão 
processadas e julgadas por comissão permanente ou especial. 
Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A Comissão Especial de Licitação será composta por, 
no mínimo, três membros, todos pertencentes aos 
quadros permanentes do órgão responsável pela 
licitação. 

(B) Quando se tratar de Comissão Especial, a Comissão 
de Licitação poderá ser substituída por servidor 
formalmente designado.  

(C) O tempo de duração de uma Comissão Permanente de 
Licitação, com a mesma composição de membros, é 
de um ano. 

(D) Quando a licitação for do tipo menor preço, a 
Comissão poderá ser substituída por servidor 
formalmente designado pela autoridade competente.  

(E) Compete exclusivamente à Comissão de Licitação 
executar todas as fases do procedimento licitatório, 
desde a habilitação até a homologação e adjudicação 
do objeto licitado. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 46 _______________________  
 

No curso de uma licitação na modalidade pregão, na sessão 
pública para recebimento das propostas, com a participação 
de 10 interessados, foram ofertados os seguintes preços: 
 

Licitante Preço ofertado 
1 35.000,00 
2 35.900,00 
3 36.000,00 
4 36.000,00 
5 36.500,00 
6 36.800,00 
7 37.300,00 
8 38.000,00 
9 38.900,00 

10 38.900,00 
 

Conforme o que dispõe a Lei no 10.520/2002 (Lei do 
Pregão), o número de licitantes que poderá fazer novos 
lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor é 
igual a  
 

(A) 3. 
(B) 5. 
(C) 7. 
(D) 8. 
(E) 10. 

 

QUESTÃO 47 _______________________  
 

Em relação às despesas inscritas em restos a pagar 
processados, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Classificam-se como despesas extraorçamentárias. 
(B) São aquelas em que o serviço, a obra ou o material já 

foi prestado ou entregue e aceito pelo contratante.  
(C) Não estão sujeitas a percorrer os três estágios da 

execução da despesa pública.  
(D) Percorreram todos os estágios da despesa pública, 

ficando apenas o registro contábil para o exercício 
seguinte.  

(E) Distinguem-se dos restos a pagar não processados 
pelo fato de terem sido empenhados no exercício. 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 

Suponha que, na data t = 0, um investidor aplicou  
R$ 1.000,00 à taxa de juros simples. Seis meses depois, em  
t = 6, o investidor fez outra aplicação de mesmo valor. 
Sabendo que, na data t = 12, o investidor resgatou  
R$ 2.180,00, a taxa de juros ao ano foi de 
 

(A) 1%. 
(B) 3%. 
(C) 6%. 
(D) 12%. 
(E) 18%. 
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QUESTÃO 49 ______________________  
 

Assinale a alternativa que indica a fórmula para obtenção do 
valor futuro (VF) de um capital de R$ 1.000,00, aplicado 
pelo período de dois anos à taxa de juros compostos de  
5% ao ano. 
 

(A) 1.050 . (1 + 5%) 
(B) 1.050 . (1,05)2 
(C) 1.050 . (1 + 5%) . (1 + 5%) 
(D) 1.000 . (1,05) + 1.000 . (1,05) 
(E) 1.000 . (1,05) + 1.050 . (1,05) 

 

QUESTÃO 50 ______________________  
 

Em determinada indústria, o ponto de equilíbrio (PE) é 
atingido quando a quantidade produzida é igual a 50 unidades. 
O preço de venda de cada unidade é R$ 500,00, e o custo 
variável unitário (CVu) é R$ 200,00. Com base apenas nessas 
informações, quando são produzidas 60 unidades, o custo fixo 
(CF) é igual a 
 

(A) R$ 5.000,00. 
(B) R$ 15.000,00. 
(C) R$ 18.000,00. 
(D) R$ 20.000,00. 
(E) R$ 25.000,00. 
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P R O V A  D I S C U R S I V A  
 
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 1 (uma) questão discursiva. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada e nem conter, em outro local que não o 

apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
 A detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição de texto definitivo, acarretará anulação da 

prova do candidato. 
 A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. 
 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova 

discursiva. 
 A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. 
 Inicie, impreterivelmente, o seu texto na linha identificada como o número 1 na página inicial da folha de texto definitivo. 
 

Q U E S T Ã O  D I S C U R S I V A  

 
 
Leia, com atenção, o texto a seguir. 

 
Em 2005, foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábies (CPC), que passou a emitir pronunciamentos contábeis 

convergentes com aqueles emitidos pelo International Accounting Standards Board (Iasb). No Brasil, o processo de adoção dos 
IRFS (International Financial Reporting Standards) ocorreu por meio da promulgação da Lei no 11.638/2007. Essa lei alterou a 
Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976), passando a exigir que as normas de contabilidade fossem elaboradas em 
consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários.  
As alterações introduzidas pela Lei no 11.638/2007 permitiram ao Brasil entrar para o grupo de países que seguirá um padrão 
global de contabilidade, com base nas normas emitidas pelo Iasb.  

 
GUIA de IRFS. Revista Capital Aberto, edição especial, PWC, Fev. 2011, com adaptações. 

 
Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo abordando 
os seguintes tópicos: 
 
a) as vantagens da convergência das normas contábeis brasileiras ao padrão internacional (qual o impacto sobre os custos de 

captação de recursos?);  
b) os pronunciamentos emitidos pelo CPC (o que são e que tipo de conteúdo encerram?); e 
c) o poder legal do CPC para emitir normas contabéis (suas normas são obrigatórias?). 
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