
 

                                                                                                         
 
 
 

CARGO: FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 
 
 

Data da Prova Prática: 04/10/2015  

Horário: 08h 

Duração: 90 (noventa) minutos 

Endereço: UNIFAL-MG-Sede (Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700)  

Local: Prédio V - Sala 213 

 
Os candidatos, munidos de documento de identificação (com foto), conforme item 
2.7 do Edital nº 102/2015, portando caneta esferográfica de tinta escura azul ou 
preta, deverão comparecer ao local realização da prova prática com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do seu início, eximindo-se a 
Unifal-MG da responsabilidade por eventuais atrasos dos candidatos. 
 
Os candidatos que não estiverem presentes no horário determinado serão 
considerados desistentes e, consequentemente, eliminados.  
 
Os candidatos deverão permanecer na sala por, no mínimo, 30 (trinta) minutos. 
 
Não serão permitidos, durante a realização das provas, a utilização de capacetes, 
chapéus ou bonés, a comunicação entre os candidatos, o porte e a utilização de 
aparelhos de comunicação como celulares ou similares, de pager,  de beep, de 
walkman, de smartphone, de tablet, de ipod, de mp3, de agenda eletrônica,  de  
controle  remoto  de  alarme  de  carro  ou  similares,  de  máquinas calculadoras   
ou   similares,   de   qualquer   outro   tipo   de   aparelho   elétrico, eletrônico ou 
mecânico, de relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de  qualquer  
outro  material  de  consulta,  sendo  eliminado  o  candidato  que descumprir 
essa determinação. 
 
Os candidatos deverão comparecer ao local sem adornos nos punhos, pulseiras, 
relógios, brincos grandes, etc. Caso o candidato possua cabelos compridos, 
deverá prendê-los. 
 
O candidato que for abordado portando algum equipamento de comunicação 
(mesmo que desligado ou sem bateria) será desclassificado. 
 
A prova será desenvolvida individualmente, seguindo comandos de cada 
questão. Cada questão será avaliada baseada na resposta correta do solicitado 
para cada imagem apresentada, registrando a nomenclatura taxonômica correta, 
quando for o caso. 
 
A prova consiste na análise e identificação de imagens obtidas de lâminas 
confeccionadas para a realização de exames laboratoriais pertinentes ao 
conteúdo do Programa do Edital para Concurso Público para Farmacêutico- 
Bioquímico, tendo como objetivo verificar o conhecimento prático para o 
respectivo diagnóstico laboratorial. 
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A prova prática será composta por 40 (quarenta) questões, conforme quadro 
abaixo, com imagens de lâminas para análise e identificação, conforme o 
solicitado para cada imagem. 
 

Quantidade de 
questões 

Valor por questão 
Total de pontos 
das questões 

40 questões 1 ponto 40 pontos 

 
Conforme o quadro 3 do Edital nº 102/2015, o valor total da prova é 30 (trinta) 
pontos. O cálculo da nota final do candidato será realizado a proporcionalidade. 
 
As respostas deverão ser legíveis e registradas na folha de resposta, usando 
exclusivamente caneta de tinta escura azul ou preta, no local correspondente a 
questão. 

 
Quaisquer instruções determinadas pelos examinadores ou pelos fiscais fazem 
parte das regras do Concurso e deverão ser seguidas por todos os candidatos, 
podendo ser excluídos do certame.  
 
 
 


