
 

 

EDITAL Nº 02/2021 

 

RETIFICAÇÃO DE CONTEÚDO DA PROVA ESCRITA E 

REFERÊNCIAS RECOMENDADAS 

 

PROCESSO SELETIVO 11 – PROFISSIONAL ASSISTENCIAL III 
(Serviço de Farmácia) 

 
 
No item 13 DOS CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES ESPECÍFICOS DOS PROCESSOS 
SELETIVOS, retificamos no CONTEÚDO DA PROVA ESCRITA: 
 
 
Onde se lê: 
 

Matemática:  
 
- Conjuntos Numéricos: operações e propriedades de números naturais, inteiros, racionais e reais; razões, 
proporções, porcentagem e juros; simplificação de expressões numéricas e algébricas.  
- Geometria: elementos e propriedades de polígonos e do círculo; áreas e perímetros de polígonos, círculos e partes 
do círculo; retas, semirretas, segmentos ângulos; relações de congruência e semelhança; relações métricas nos 
triângulos, polígonos, polígonos regulares e círculos; elementos e propriedades de poliedros e poliedros regulares; 
áreas de superfícies e volumes: prismas, pirâmides, cilindros, cones, troncos, esferas e partes da esfera; sistemas de 
medidas: conversão de medidas; unidades de medidas de tempo, comprimento, massa, área, volume, temperatura; 
sistema métrico decimal, sistema monetário brasileiro; sistema internacional de unidades.  

 
Leia-se:  
 
Matemática:  
 
- Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão 
e potenciação). Frações. Números decimais. Expressões numéricas. Equações do 1º grau. Sistemas de medidas 
(tempo, distância, massa e volume). Conversões de unidades de medidas (tempo, distância, massa e volume). 
Razões e proporções. Regra de três simples. Porcentagem. 

 
 

No item 13 DOS CRITÉRIOS E INFORMAÇÕES ESPECÍFICOS DOS PROCESSOS 
SELETIVOS, retificamos no CONTEÚDO DAS REFERÊNCIAS RECOMENDADAS 

 
 

Onde se lê: 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 344, de 12 de maio de 1990. Aprova o Regulamento Técnico sobre 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html. Acesso em: 18 jan. 2021.  

 

Leia-se:  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998. Aprova o Regulamento Técnico sobre 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html. Acesso em: 18 jan. 2021. 

 
 
 

Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

Prof. Francisco José Verissimo Veronese, 
Coordenador da Comissão de Seleção. 

 

              


