
 

 

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

FARMÁCIA 

 

21. São cristais encontrados na urina ácida normal, exceto: 

 

a) Carbonato de cálcio 

 

b) Oxalato de cálcio 

 

c) Ácido úrico 

 

d) Uratos amorfos 

 

22. Sabe-se que pacientes com Doença de Von Willebrand caracteristicamente sangram 

através das membranas mucosas e sítios cutâneos. O fator de Von Willebrand circulante 

no sangue é sintetizado pelas células endoteliais. A única outra célula conhecida que 

sintetiza o Fator de Von Willebrant é: 

 

a) Osteoblatos  

 

b) Eritroblastos  

 

c) Células justaglomerulares 

 

d) Megacariócito 

 

23. A homeostasia do Cálcio é mantida por duas substâncias que atuam nas células 

tubulares renais, promovendo a diminuição da reabsorção de Fósforo e aumentando a de 

Cálcio, e na mucosa do intestino delgado, induzindo a absorção de Cálcio e Fósforo, são 

elas: 

a) Tiroxina e Cianocobalamina 

b) Hormônio Paratireoidiano e 1,25-Di-hidroxicolecalciferol 

c) ACTH e 1,25-Di-hidroxicolecalciferol 

d) Triiodotironina e Hormônio Paratireoidiano 

 

 

 

 



24. Plaquetas grandes e frequentemente reduzidas em número, funcionalmente anormais, 

complexo de glicoproteínas Ib-IX anormal, adesão reduzida ao subendotélio, agregação 

plaquetária reduzida as respostas aos agonistas comuns (ATP,Epinefrina, trombina e 

colágeno) com o uso de Ristocetina em prova laboratorial. São características do 

diagnóstico do distúrbio plaquetário: 

a) Doença plaquetária de Von-Willebrand 

b) Doença de Bernard-Soulier 

c) Síndrome de Scotti 

d) Trombastenia de Glanzmann 

25. Pode-se afirmar quanto a Proteína “C”, exceto: 

a) É um inibidor da coagulação dependente de vitamina K. 

b) A sua deficiência congênita leva a uma alta incidência de hemorragia intravascular. 

c) Em sua forma ativa (PCA), infraregula a atividade dos fatores V e VIII por meio de 

proteólise. 

d) A instituição de terapia com antagonistas de vitamina K resulta em declínio muito 

rápido dos seus níveis em indivíduos normais. 

 

26. Em relação à acidose lática podemos afirmar, exceto: 

a) Deve ser considerada sempre que houver acidose metabólica com aumento de HA 

(hiato aniônico) (>15mmol/l). 

b) O aumento de HA (hiato aniônico) é geralmente maior que a diminuição de HCO3
-
. 

c) Indica hipoperfusão aguda e hipóxia tecidual. 

d) Causada por diminuição da ventilação alveolar, que prejudica excreção de CO2. 

 

27. Das dez espécies de filarídeos que parasitam os seres humanos, três são encontradas 

no Brasil, exceto: 

a) Wuchereria bancrofti 

b) Brugia malayi 

c) Onchocerca volvulus 

d) Mansonella ozzardi 

 

 

 



28. Os fatores de crescimento hematopoiético compartilham certo número de propriedades 

e agem em diferentes etapas da hematopoese. Qual fator age nas células-tronco 

pluripotentes? 

a) IL3 

b) G-CSF  

c) GM-CSF 

d) SCF 

 

29. Cada bactéria possui mecanismos próprios de patogenicidade pelos quais causam 

sintomas específicos. Qual das bactérias a seguir possui como mecanismo de 

patogenicidade a invasão tecidual? 

a) Clostridium difficile 

b) Vibrio parahaemolyticus 

c) E. coli êntero-hemorrágica 

d) Edwarsiella tarda 

30. Todas as enterobactérias fermentam a glicose, reduzem nitrato a nitrito e são oxidase 

negativa, exceto: 

a) Shigella flexneri 

b) Morganella morgani 

c) Plesiomonas shigelloides 

d) Citrobacter fruindii 

31. De acordo com a RDC n
0
 306 que dispõe sobre Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (RSS), a IDENTIFICAÇÃO consiste no 

conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e 

recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS, com isso, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

a) O grupo A é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 

da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. 

 

b) O grupo B é identificado através do símbolo de risco associado, de acordo com a NBR-

7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de risco. 

 

c) O grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante 

(trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da 

expressão REJEITO RADIOATIVO. 

 



d) O grupo D é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 

da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da 

inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco que apresenta o 

resíduo. 

 

32. Com base na Resolução RDC nº 302, de 13 de outubro de 2005, da ANVISA – 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre o regulamento técnico para 

funcionamento de laboratórios clínicos, analise as afirmativas abaixo: 

 

I – O laudo emitido pelo laboratório deve estar disponível pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

 

II – Apenas o laboratório clínico deve implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde (PGRSS) atendendo aos requisitos da RDC/ANVISA nº306 de 

07/12/2004, suas atualizações, ou outro instrumento legal que venha substituí-la, sendo 

essa implantação facultativa para os postos de coleta laboratorial. 

 

III – No cadastro do paciente não é necessário constar sua procedência. 

 

IV – É permitido ao profissional legalmente habilitado assumir, perante a vigilância 

sanitária, a responsabilidade técnica por no máximo: 02 (dois) laboratórios clínicos ou 02 

(dois) postos de coleta laboratorial ou 01 (um) laboratório clínico e 01(um) posto de coleta 

laboratorial. 

 

a) Apenas I e II são corretas  

 

b) Apenas II e III são corretas  

 

c) Apenas III e IV são corretas  

 

d) Apenas I e IV são corretas 

 

33. O coeficiente de partição óleo-água é a medida do caráter lipofílico da molécula, ou 

seja, sua preferência pela fase hidrofílica ou lipofílica. Se um soluto for adicionado em 

uma mistura de dois líquidos imiscíveis, ele se distribui entre as duas fases e alcança 

equilíbrio em uma temperatura constante. Assinale a alternativa INCORRETA em relação 

ao coeficiente de partição: 

 

a) O coeficiente de partição depende da concentração de fármaco somente se as moléculas 

não tendem a se dissociarem em solução. 

 

b) A relação P=Cs/Ci, onde P é o coeficiente de partição, Cs é a concentração de fármaco 

na fase superior e Ci é a concentração de fármaco na fase inferior, não pode ser usada para 

calcular a quantidade de fármaco extraído ou remanescente em uma camada. 

 

c) O coeficiente de partição pode ser efetivamente usado nos seguintes casos, entre outros: 

extração de fármacos brutos, recuperação de antibióticos a partir do caldo de fermentação 

e determinação da distribuição de óleos flavorizantes entre fase aquosa e oleosa de 

emulsões. 

 

 



d) O coeficiente de partição octanol-água é comumente usado no desenvolvimento de 

formulação, como verificação de estabilidade do fármaco, uso de aditivos de salting-out e 

aspectos relacionados ao meio. 

 

34. Reologia, o estudo do fluxo, refere-se às características reológicas de materiais 

sólidos, líquidos e semi-sólidos. Os materiais são divididos em duas categorias, 

newtonianos e não-newtonianos, dependendo de suas propriedades de fluxo. Seguindo 

esse contexto, assinale a alternativa correta: 

 

a) O fluxo não newtoniano é caracterizado por apresentar viscosidade constante, 

independentemente da força aplicada. O fluxo newtoniano é caracterizado pela alteração 

da viscosidade com o aumento da força de cisalhamento aplicada. 

 

b) A Lei de Newton descreve o fenômeno que ocorre em camadas paralelas de líquido, 

sendo que a superior mantém-se fixa. Quando uma força é aplicada na camada inferior, o 

plano inferior move-se a uma velocidade constante e a camada subjacente move-se com 

velocidade proporcional a sua distância em relação à camada superior estacionária. 

 

c) Quanto menor for a viscosidade de um líquido, maior deve ser a força de cisalhamento 

aplicada para produzir determinada velocidade de cisalhamento. O gráfico produzido a 

partir de um líquido newtoniano será visto como uma linha reta onde a inclinação é o 

coeficiente de viscosidade. 

 

d) Materiais que exibem comportamento plástico são chamados corpos de Bingham. O 

fluxo plástico não se inicia até que a força correspondente a um certo valor seja aplicada. 

A curva de fluxo faz intersecção com o eixo da força de cisalhamento e não passa através 

da origem. Os materiais são elásticos acima desse valor de tensão inicial. 

 

35. Pelo método EHL (equilíbrio hidrófilo-lipófilo) atribui-se a cada tensoativo um valor 

de EHL ou número indicando sua polaridade. Embora os valores tenham sido 

estabelecidos até 40, a faixa usual situa-se entre 1 e 20. Além dos emulgentes, os valores 

EHL também são atribuídos para óleos e substâncias oleosas. Os emulgentes escolhidos 

são aqueles que apresentam valores de EHL próximos ou iguais ao da fase oleosa da 

emulsão pretendida. Quando necessário, 2 ou mais emulgentes podem ser combinados 

para obter o valor de EHL apropriado. Com relação a esse sistema, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

a) Agentes molhantes são tensoativos com valores de EHL entre 7 e 9. Eles ajudam a 

melhorar o contato entre partículas sólidas e líquidas. 

 

b) Os valores de EHL são aditivos, e com frequência, os tensoativos são misturados. Por 

exemplo, se 20mL de um sistema emulgente de EHL 9,0 é necessário, dois tensoativos 

(com valores de 8,0 e 12,0) podem ser misturados numa proporção 2:1. Emulgentes são 

tensoativos com valores de EHL de 3 a 6 ou de 8 a 18. Eles aumentam a tensão interfacial 

entre o óleo e a água, minimizando a energia de superfície pela formação de glóbulos. 

 

c) Detergentes são tensoativos com valores de EHL entre 13 e 16. Eles reduzem a tensão 

superficial e ajudam a umectar a superfície e a sujeira. 

 

 

 



d) Emulgentes são tensoativos com valores de EHL de 3 a 6 ou de 8 a 18. Eles reduzem a 

tensão superficial entre o óleo e a água, minimizando a energia de superfície pela 

formação de glóbulos. 

 

 

36. O processo de purificação da água para uso farmacêutico é baseado na eliminação de 

impurezas físico-químicas, biológicas e microbianas até se obterem níveis 

preestabelecidos em compêndios oficiais aprovados pelas autoridades sanitárias. A água 

purificada (AP) tem como características, níveis variáveis de contaminação  orgânica  e 

bacteriana. Pode ser obtida por osmose reversa ou por  uma combinação  de  técnicas  de  

purificação,  a  partir  da água potável ou da reagente. Segundo a Farmacopeia Brasileira 

5ª Edição, um dos parâmetros críticos sugeridos para a Água Purificada (AP) é: 

 

a) Condutividade de 0,1 a 1,3 µS/cm a 25,0 °C ± 0,5°C (resistividade > 1,0 MW-cm). 

 

b) Carbono Orgânico Total (COT) < 0,50 mg/mL. 

 

c) Contagem total de bactérias < 100 UFC/100 mL. 

 

d) Contagem de Pseudomonas e outros patogênicos < 100 UFC/mL. 

 

37. Boas Práticas de Fabricação (BPF) é a parte da Garantia da Qualidade que assegura 

que os produtos são consistentemente produzidos e controlados, com padrões de qualidade 

apropriados para o uso pretendido e requerido pelo registro. O cumprimento das BPF está 

orientado primeiramente à diminuição dos riscos inerentes a qualquer produção 

farmacêutica, os quais não podem ser detectados somente pela realização de ensaio nos 

produtos terminados. Os riscos são constituídos essencialmente por contaminação 

cruzada, contaminação por partículas, troca ou mistura de produto. As BPF determinam 

que: 

 

I. Todos os processos de fabricação devem ser claramente definidos e 

sistematicamente revisados em função da experiência adquirida. 

 

II. As instruções e os procedimentos devem ser escritos em linguagem clara, 

inequívoca e serem aplicáveis de forma específica às instalações utilizadas. 

 

 

III. Devem ser feitos registros durante a produção para demonstrar que todas as etapas 

constantes nos procedimentos e instruções foram seguidas e que a quantidade e a 

qualidade do produto obtido estejam em conformidade com o esperado. Quaisquer 

desvios significativos devem ser registrados e investigados. 

 

IV. O armazenamento seja adequado e a distribuição dos produtos minimize qualquer 

risco à sua qualidade. 

 

ESTÃO CORRETAS AS SEGUINTES AFIRMATIVAS ACIMA: 

 

a) Apenas I, II, e IV 

 

b) Apenas II, III e IV 



 

c) Apenas III e IV 

 

d) I, II, III e IV 

 

38. A “Garantia da Qualidade” é um conceito muito amplo e deve cobrir todos os aspectos 

que influenciam individual ou coletivamente a qualidade de um produto. O sistema de 

garantia da qualidade apropriado à fabricação de medicamentos deve assegurar que: 

 

I. Os medicamentos sejam planejados e desenvolvidos de forma que sejam consideradas 

as exigências de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e outros requisitos, tais como os de 

boas práticas de laboratório (BPL) e boas práticas clínicas (BPC). 

 

II. Sejam tomadas providencias para a fabricação, distribuição e uso correto de matérias-

primas, produtos intermediários e produtos a granel, bem como outros controles em 

processo, calibrações e validações. 

 

III. O produto terminado seja corretamente processado e conferido em consonância com 

os procedimentos definidos. 

 

IV. Sejam conduzidas avaliações regulares da qualidade de medicamentos, com o objetivo 

de verificar a consistência do processo e assegurar sua melhoria contínua. 

 

DENTRE AS ENUMERAÇOES ACIMA, PODEMOS AFIRMAR QUE: 

 

a) Todas são inerentes ao sistema de garantia da qualidade. 

 

b) Nenhuma corresponde ao sistema de garantia da qualidade. 

 

c) Apenas a enumeração I, não corresponde ao sistema de garantia da qualidade. 

 

d) As enumerações I, III e IV são incorretas. 

 

39. Considerando as diretrizes estabelecidas pela RDC 17, de 16 de abril de 2010, para 

áreas de fabricação de produto estéreis é correto afirmar que: 

 

1 - Os sistemas de fluxo unidirecional devem fornecer uma velocidade de ar homogênea 

de aproximadamente 0.45m/s ±20% na posição de trabalho. 

 

2 – Áreas circundantes às de grau A, nas operações de preparação e envase asséptico de 

produto devem ter classificação ISO 7 segundo a ABNT NBR ISSO 14644-1. 

 

3 - Para que os graus B, C e D sejam alcançados, o número de trocas totais do ar da área 

deve ser no mínimo de 20 trocas/hora em uma sala com padrão de fluxo de ar adequado e 

com filtros de alta eficiência de retenção de partículas apropriados (filtros HEPA - high 

efficiency particule air). 

 

4 - Para que os graus B, C e D sejam alcançados, o número de trocas totais do ar da área 

deve ser no mínimo de 45 trocas/hora em uma sala com padrão de fluxo de ar adequado e 

com filtros de alta eficiência de retenção de partículas apropriados (filtros HEPA - high 

efficiency particule air). 



 

a) Todos os itens estão incorretos 

 

b) Os itens 2 e 4 estão corretos 

 

c) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos 

 

d) Os itens 1 e 3 estão corretos 

 

40. Quanto à alteração, inclusão, suspensão, reativação e cancelamento pós-registro de 

medicamentos, regulamentada pela RDC-ANVISA nº 48 de 06 de outubro de 2009, 

assinale a alternativa correta sobre as afirmativas abaixo: 

 

I - Na alteração menor de excipiente, quando se tratar de redução ou exclusão de 

excipientes, como corantes, edulcorantes ou aromatizantes, fica dispensada a apresentação 

do relatório de validação do novo método analítico do produto acabado. 

 

II - Na inclusão de novo acondicionamento, é permitida, concomitantemente, a alteração 

dos equipamentos utilizados exclusivamente para o processo de embalagem e somente 

poderá ser implementada após análise e conclusão favorável da ANVISA. 

 

III - A petição de alteração de posologia de medicamentos novos ou de referência deve 

conter o relatório de estudo clínico fase II e o texto de bula atualizado.  

 

IV - O cancelamento do registro do medicamento somente poderá ser solicitado após a 

aprovação da Suspensão Temporária de Fabricação, exceto para os medicamentos que não 

foram comercializados. 

 

a) I, II e IV estão corretas 

 

b) I, II e III estão corretas 

 

c) III e IV estão corretas 

 

d) Todas estão corretas 

 

41. Em relação aos dispositivos de rastreabilidade do medicamento é facultativo imprimir 

nas embalagens primárias: 

 

a) A data de validade (mês/ano). 

 

b) A data de fabricação (mês/ano). 

 

c) O número do lote. 

 

d) O número do lote e a data de fabricação. 

 

42. Os rótulos das embalagens secundárias de medicamentos devem conter as seguintes 

informações, exceto: 

 

a) O nome comercial de medicamento. 



 

b) A denominação genérica de cada princípio ativo. 

 

c) O número de registro do medicamento na ANVISA. 

 

d) A forma farmacêutica. 

 

43. Com relação ao sistema de distribuição de água para uso farmacêutico, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

a) O desenho do sistema de distribuição deve levar em conta a recirculação constante da 

água purificada e a manutenção da temperatura da água contida no tanque. 

 

b) Tubulações, válvulas, instrumentos e outros dispositivos devem ter construção e 

acabamento sanitário, de forma a não contribuírem para que ocorra a contaminação 

microbiana e ser sanitizados.  

 

c) Filtros de retenção microbiológica devem ser utilizados na saída, ou no retorno dos 

sistemas de distribuição de água para uso farmacêutico. 

 

d) Os pontos de uso devem ser projetados de forma a evitar volumes mortos e possibilitar 

que a água recircule totalmente neles quando estiverem fechados. 

 

 

44. A preparação da Nutrição Parenteral (NP) envolve a avaliação farmacêutica da 

prescrição, a manipulação, o controle de qualidade, a conservação e o transporte da NP, 

exige a responsabilidade e a supervisão direta do farmacêutico, devendo ser realizada, 

obrigatoriamente, na farmácia habilitada para este fim e de acordo com as recomendações 

das Boas Práticas de Produção de Nutrição Parenteral. Com relação a área de realização 

de manipulação da NP, de acordo com as Boas Práticas para Fabricação e Controle de 

Produtos Farmacêuticos deve-se afirmar que: 

 

a) Deve ser realizada em área classificada grau A ou B (classe 100), circundada por área 

grau B ou C (classe 10.000). 

 

b) Deve ser realizada em área classificada grau B ou C (classe 10.000), circundada por 

área grau B ou C (classe 10.000). 

 

c) Deve ser realizada em área classificada grau B ou C (classe 10.000), circundada por 

grau A ou B (classe 100). 

 

d) Deve ser realizada em área classificada grau A ou B (classe 10.000), circundada por 

área grau B ou C (classe 100). 

 

45. A estabilidade dos fármacos e medicamentos consiste na resistência a reações 

químicas, principalmente de ocorrência nos constituintes ativos das formulações. Os 

líquidos são, em geral, mais suscetíveis aos processos de degradação que outras formas 

farmacêuticas, especialmente em se tratando de veículo aquoso. Dentro deste contexto 

NÃO se pode afirmar que: 

 



a) O pH é de fundamental importância para a estabilidade de fármacos, principalmente os 

contidos em soluções farmacêuticas. 

 

b) Com o aumento da temperatura (calor) a estabilidade de várias formas farmacêuticas é 

afetada, não só química como fisicamente. 

 

c) Com frequência adicionam-se eletrólitos para ajustar a tonicidade das soluções. Eles 

não interferem na estabilidade porque sempre possuem compatibilidade física e química 

com as soluções. 

 

d) A troca da água por solventes orgânicos pode amenizar ou resolver problemas de 

hidrólise.  

 

46. Os estudos de estabilidade são parte integrante da garantia de qualidade, tendo por 

finalidade avaliar o comportamento dos fármacos ou medicamentos que se alteram com o 

tempo, por influência de fatores extrínsecos. Esses estudos possibilitam ainda avaliar 

possíveis incompatibilidades entre componentes de formulações ou entre estes e materiais 

de acondicionamento, sendo portanto, a única opção incorreta: 

 

a) O teste de estresse é definido como o ensaio de estabilidade de medicamentos e/ou 

fármacos realizado em condições superiores às utilizadas nos testes de estabilidade de 

curto e longo prazo. 

 

b) Os estudos de estresse deverão ser executados com o placebo (todos os excipientes 

utilizados na formulação), o fármaco isolado e a formulação (placebo + fármaco), de 

modo a fornecer informações sobre os possíveis mecanismos e produtos de degradação 

formados e verificar as características físicas, químicas e microbiológicas de um produto 

farmacêutico. 

 

c) De modo geral, os estudos de degradação forçada são realizados em condições 

consideradas extremas, as quais incluem, entre outros fatores extrínsecos, o efeito do pH, 

da luz e da temperatura, bem como de agentes oxidantes. 

 

d) O estudo de estabilidade acelerada é projetado para acelerar a degradação química ou 

física de um produto farmacêutico, no qual o produto é submetido a condições forçadas de 

envelhecimento durante o armazenamento. 

 

47. Indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de 

dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua 

excreção na urina. Tal definição diz respeito à: 

 

a) Biodisponibilidade 

 

b) Bioequivalência 

 

c) Tempo de meia vida 

 

d) Equivalente farmacêutico 

 

 



48. A disposição correta dos Resíduos de Serviço de Saúde é objeto da RDC 306/04. 

Considerando esta normativa, é correto afirmar que:  

 

a) O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS – deve ser 

realizado somente por grandes geradores de resíduos de serviço de saúde como os 

hospitais. 

 

b) Gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão que 

incluem as etapas de segregação dos resíduos de saúde gerados, acondicionamento, 

identificação, transporte (interno e externo), armazenamento (interno e externo), 

tratamento desses resíduos e disposição final. 

 

c) Os resíduos do grupo A são identificados pelo símbolo internacional de presença de 

radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos 

pretos, contendo a expressão REJEITO RADIOATIVO. 

 

d) O grupo E é identificado por meio do símbolo de risco associado, de acordo com a 

NBR 7.500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de risco.  

 

 

49. Na validação de processo de esterilização à seco para a produção de injetáveis, são 

largamente utilizados como indicador biológico: 

 

a) Esporos de Bacillus stearothermophilus 

 

b) Esporos de Bacillus thurigiensis 

 

c) Esporos de Bacillus pumilus 

 

d) Esporos de Bacillus subtilis  

 

 

50. Quando se descreve a potência de um fármaco está se fazendo referência à: 

 

a) Eficácia clínica que reflete a constante de afinidade. 

 

b) Afinidade pelos receptores e eficiência do acoplamento. 

 

c) Dose máxima capaz de causar algum efeito tóxico. 

 

d) Concentração ou dose necessária para produzir 50% do efeito máximo. 

 

 

 


