
 

Conselho Regional de Farmácia do 

Estado de Santa Catarina – CRF-SC 
 

 

Contínuo e Motorista 
 

 

 

Língua Portuguesa 
1. Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não – literário, narrativo, 
descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. ........................................................................... 1 
2. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos 
em português.  ...................................................................................................................................................................... 4 
3. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; 
mecanismos de flexão dos nomes e verbos.  ................................................................................................................ 11 
4. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância 
nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no 
português; mecanismos de coesão textual.  ................................................................................................................. 38 
5. Ortografia. Acentuação gráfica. Pontuação.  ............................................................................................................. 57 
 
 

Matemática 
Leitura e escrita dos números naturais (inteiros e não-negativos). Números pares e números ímpares, 
antecessor e sucessor de um número natural. Conceito de dobro, triplo, dezena, centena, dúzia. Operações com 
números naturais.  ............................................................................................................................................................... 1 
Conceito de fração e operações elementares. Números decimais. Operações elementares envolvendo números 
decimais.  ............................................................................................................................................................................... 8 
Unidades de comprimento (centímetro, metro, quilômetro), tempo (hora, minuto e segundo, dia, mês e ano), 
massa (grama, quilograma e tonelada), capacidade (litro), área (metro quadrado) e volume (metro cúbico). 
 .............................................................................................................................................................................................. 11 
Problemas envolvendo a nossa moeda, o real.............................................................................................................. 14 
Operações numéricas e resoluções de problemas.  ..................................................................................................... 17 
Regra de três simples.  ...................................................................................................................................................... 19 
Porcentagem. ..................................................................................................................................................................... 21 
 
 

Noções de Informática 
MS-Windows 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, 
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de 
aplicativos MSOffice 2016.  ................................................................................................................................................. 1 
MSWord 2016: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, 
fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de 
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.  ..................................... 15 
MS-Excel 2016: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos 
predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de 
dados. .................................................................................................................................................................................. 34 
Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos.  ........... 49 
Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.  ............................ 52 



Legislação 
Lei Federal nº. 3.820, de 11/11/1960 .............................................................................................................................. 1 
Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 - Código de Proteção do Consumidor .......................................................................... 5 
Lei Federal nº 9.120, de 26 de outubro de 1995 (altera Lei Federal 3.820, de 11/11/1960) ............................ 16 
Arcabouço Legal: Constituição Federal de 1988, do artigo 1 ao 11 e do 37 ao 41 da Administração pública .. 17 
Lei 8.666/93 das Licitações ............................................................................................................................................. 47 
Lei 9.784/99 Processos Administrativos ...................................................................................................................... 70 
Código de Brasileiro de trânsito (exclusivo para o cargo de motorista) ................................................................. 76 

 
 


