
1ª Parte - Conhecimentos Gerais 
Questão nº: 01 

Para o doseamento de qualquer tipo de matéria ou produto manufaturado é 

necessário a preparação de soluções com concentrações conhecidas e confiáveis. Dessa 

forma, a preparação de uma solução padrão requer o uso de um reagente quimicamente 

puro e com composição definida. Esse reagente com semelhante característica é 

chamado: 

 

a) Padrão absoluto 

b) Padrão concentrado 

c) Padrão primário 

d) Padrão farmacêutico  

 

Questão nº: 02 

A utilização de excipientes na produção de formas farmacêuticas está relacionada 

com a via de administração, forma farmacêutica, características físico-quimicas do 

fármaco, ação terapêutica desejada, fatores tecnológicos da produção e propriedades 

funcionais dos excipientes. Com base na informação acima, assinale a afirmativa falsa: 

 

a) Diluentes são adicionados para proporcionar um volume adequado para a produção da 

forma farmacêutica sólida, devendo ser inertes para não alterar a estabilidade e a 

biodisponibilidade do fármaco. Os diluentes mais comumente utilizados em formas 

farmacêuticas sólidas são: lactose, manitol, carbonato de cálcio e celulose. 

b) Desagregantes são adicionados para acelerar a dissolução ou desagregação dos 

comprimidos na água ou nos líquidos orgânicos. São substâncias que intumescem na 

presença de água por serem muito solúveis e permitem a formação de canalículos que 

facilitam a entrada de água no comprimido. Os mais comumente utilizados são o amido e 

os derivados da celulose. 

c) Aglutinantes são substâncias utilizadas para facilitar a união das partículas e formação de 

grânulos, geralmente ativados pelo agente de umectação. Entre os mais utilizados, 

destacam-se as gomas, a polivinilpirrolidona e a pectina. 

d) Tensoativos são utilizados para melhorar a aparência de um medicamento ou facilitar a 

dissolução, exercendo, muitas vezes, efeito sobre a membrana. Sua ação pode ser 



prejudicial, por exemplo, quando o fármaco é sensível ao suco gástrico, a dissolução 

iniciada no estômago diminui a possibilidade de degradação do fármaco. 

 

Questão nº: 03 

Os ensaios de qualidade englobam ensaios físicos ou físico-químicos que não são 

aplicados à análise de identidade, pureza à potência. A conformidade com as 

especificações de qualidade para os ensaios de desempenho físico é importante para 

garantir a eficácia terapêutica e prazo de validade das diversas formas medicamentosas 

ou cosméticas. Analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Os ensaios relacionados com a resistência mecânica, tais como a dissolução e 

desintegração, visam a avaliar ou estimar a estabilidade física de comprimidos. 

II. Valores de tempo de desintegração de um comprimido ou de pH de uma solução 

estarão direta ou indiretamente relacionados com os processos de dissolução/absorção e 

portanto a biodisponibilidade do fármaco. 

III. A friabilidade e dureza de um comprimido definirão sua estabilidade física. 

IV. A granulometria e a reologia de matérias-primas sólidas podem garantir a 

uniformidade de dosagem e conteúdo de diferentes formas sólidas e plásticas. 

 
a) As alternativas III e IV estão corretas. 

b) As alternativas II e IV estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas II, III e IV estão corretas. 

 

Questão nº: 04 

Pomadas são preparações semissólidas destinadas à aplicação sobre a pele ou as 

membranas mucosas, podendo conter substâncias medicamentosas ou não. Pomadas que 

não contêm fármacos são utilizadas de acordo com seus efeitos físicos, como protetoras, 

emolientes ou lubrificantes. As bases de pomadas podem ser empregadas por seus efeitos 

físicos ou como veículo para pomadas medicamentosas. Considerando a seleção da base 

a ser utilizada na formulação de uma pomada, assinale a opção incorreta: 

 
a) Bases hidrofóbicas, quando aplicadas sobre a pele produzem efeito emoliente, protegem 

contra a perda de umidade e agem como agentes oclusivos. 



b) Bases de absorção podem permitir a incorporação de soluções aquosas resultando na 

formação de uma emulsão água-em-óleo (A/O). 

c) Bases removíveis pela água são emulsões água-em-óleo (A/O) semelhantes aos cremes. 

Devido a sua fase externa aquosa, são facilmente retiradas da pele com água, por isso 

também são chamadas bases laváveis. 

d) Bases hidrossolúveis não contêm componentes oleosos, são completamente laváveis e não 

são adequadas para a incorporação de grandes quantidades de soluções aquosas. 

 

Questão nº: 05 

Muitas substâncias farmacêuticas são opticamente ativas, logo desviam a luz 

plano-polarizada de modo que a luz transmitida é desviada em um determinado 

ângulo em relação à incidente. Substâncias com a mesma estrutura contendo um ou 

mais centros quirais as quais são imagens especulares não superponíveis uma da outra 

são denominadas enantiômeros. Com relação ao texto, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) A polarimetria, que é a medição do poder rotatório de uma substância com polarímetro, é 

um dos métodos mais práticos para distinguir os enantiômeros e, portanto, é um importante 

critério de identificação, caracterização e de determinação de pureza enantiomérica dos 

fármacos. 

b) O poder rotatório independe da temperatura, do comprimento de onda da luz incidente, do 

solvente utilizado, e da natureza da substância e sua concentração. 

c) Se a solução contiver duas substâncias opticamente ativas e estas não reagirem entre si, o 

ângulo de desvio será a soma algébrica dos ângulos de desvio de ambas. 

d) As propriedades físico-químicas dos enantiômeros como densidade, índice de refração, 

momento dipolo-dipolo, pontos de ebulição e fusão são idênticas já que o ambiente 

químico no qual está inserido cada átomo é igual para os enantiômeros. 

 

Questão nº: 06 

Na Farmacopéia Brasileira, 5ª edição, são abordados aspectos científicos e 

técnicos relacionados aos ensaios de Equivalência Farmacêutica, Dissolução, 

Biodisponibilidade e Bioequivalência aplicáveis a medicamentos. Analise as 

alternativas abaixo e assinale a opção incorreta: 

 



a) A Equivalência Farmacêutica e a Bioequivalência são critérios aplicáveis a medicamentos 

genéricos e similares. 

b) Equivalentes Farmacêuticos são medicamentos que contêm o mesmo fármaco, isto é, 

mesmo sal ou éster da mesma molécula terapeuticamente ativa, mesma forma farmacêutica 

e via de administração e são idênticos em relação à potência ou concentração. 

c) A Biodisponibilidade Absoluta (BDA) aplica-se a medicamentos inovadores que são 

desenvolvidos como formas farmacêuticas para administração por vias extravasculares. 

d) A Equivalência Farmacêutica corresponde à comprovação de que dois medicamentos são 

equivalentes em relação aos resultados dos testes in vivo. 

 

Questão nº: 07 

Existem centenas de agentes químicos e gases venenosos que podem ser utilizados 

como armas químicas e que causam inúmeras complicações às vítimas expostas. Em 

relação às armas químicas e suas categorias, marque a alternativa incorreta: 

 

a) As dioxinas, como a tetraclorodibenzeno-dioxina, estão associadas ao aparecimento de 

linfomas, sarcomas, carcinomas e uma infinidade de outras doenças, uma complicação a 

longo prazo é o diabetes tipo II. 

b) Agentes vesicantes, como benzilato de quinuclinidil e fenciclidina, promovem a formação 

de bolhas na pele, bem como nos órgãos e nos tecidos internos. Causam mutações em 

massa, ao promoverem ligações cruzadas no DNA e no RNA. 

c) Agentes pulmonares, como gás cloro, causam danos às membranas dos pulmões, 

provocando a saída e o acúmulo de líquidos, causando eventualmente sufocação. 

d) Agentes nervosos, como sarin e malation, interferem na transmissão da mensagem 

proveniente do nervo em direção ao órgão ou músculo. 

 

Questão nº: 08 

Sobre o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde (RSS), disposto na Resolução RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004, é correto 

afirmar que: 

 

a) Os rejeitos radioativos sólidos (GRUPO D) devem ser acondicionados em recipientes de 

material rígido, forrados internamente com saco plástico resistente e identificados com a 

expressão REJEITO RADIOATIVO. 



b) Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com 

peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros (GRUPO A2), após o 

registro no local de geração, devem ser encaminhados para sepultamento em cemitério, 

desde que haja autorização do órgão competente do Município, do Estado ou do Distrito 

Federal ou tratamento térmico por incineração ou cremação, em equipamento devidamente 

licenciado para esse fim.  

c) As sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos (GRUPO A1), 

após serem submetidos a tratamento antes da disposição final, podem ser descartadas 

diretamente no sistema de coleta de esgoto, desde que atendam as diretrizes estabelecidas 

pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes. 

d) Os resíduos químicos líquidos (GRUPO B) devem ser acondicionados em recipientes 

constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e 

estanques, com tampa rosqueada e vedada. Devem ser identificados com rótulos de fundo 

branco, desenho e contornos pretos.   

 

Questão nº: 09 

 

Os antinflamatórios não-esteróides (AINE) são divididos em várias classes químicas. 

Essa diversidade química é responsável pela ampla variedade de características 

farmacocinéticas. Abaixo são apresentadas as estruturas químicas de alguns desses 

fármacos. Assinale a alternativa que corresponde de forma correta às estruturas: 

 

 

 

  I.                                                                              II.          

 

   

 
a) Ibuprofeno e Fenilbutazona. 
 
b) Tenoxicam e Nimesulida. 
 
c) Piroxicam e Diclofenaco. 
 
d) Indometacina e Cetoprofeno. 

 
 

  



Questão nº: 10 

Quando há intoxicação por metais pesados, agentes quelantes são usados para 

evitar ou reverter os efeitos tóxicos de um metal pesado em uma enzima ou outro alvo 

celular, ou para acelerar a eliminação do metal do corpo. Com relação a intoxicação 

por metais pesados e quelantes, assinale a seguir a alternativa incorreta: 

 
a) O dimercaprol é utilizado na intoxicação aguda por arsênico e mercúrio inorgânico e para 

tratamento de intoxicação grave por chumbo quando usado em conjunção com edetato de 

cálcio dissódico (EDTA). 

b) O tratamento com succímero é associado a um aumento da excreção urinária de chumbo e 

à redução das concentrações sanguíneas de chumbo. 

c) O deferasirox é um quelante tridentado com uma alta afinidade pelo ferro e baixa afinidade 

por outros metais como zinco e cobre. 

d) A desferroxamina é um quelante muito útil para intoxicação por ferro e no tratamento da 

toxicidade do alumínio na insuficiência renal. Ela deve ser administrada oralmente. Seu 

uso por via intramuscular ou intravenoso é contraindicado. 

 

Questão nº: 11 

Segundo a Resolução RDC nº306 de 7 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o 

Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, compete 

aos serviços geradores de RSS, exceto: 

 

a) A elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, 

obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos 

serviços locais de limpeza urbana e outras orientações contidas neste Regulamento.  

b) A designação de profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho de Classe, com 

apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, ou Certificado de 

Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber, para exercer a função de 

Responsável pela elaboração e implantação do PGRSS. 

 

 

 

 



c) Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizados a apresentação de licença 

ambiental para o tratamento ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, e 

documento de cadastro emitido pelo órgão responsável de limpeza urbana para a coleta e o 

transporte dos resíduos. 

d) Caso o estabelecimento seja composto por mais de um serviço com Alvarás Sanitários 

individualizados, o PGRSS deverá ser individualizado para cada serviço, sob a 

Responsabilidade Técnica do estabelecimento. 

 

Questão nº: 12 

Os comprimidos são revestidos por várias razões: para proteger a substância 

ativa contra a exposição destrutiva do ar e/ou da umidade; mascarar o sabor do 

fármaco; proporcionar qualidades estéticas e diferenciadas ao produto. Considere as 

opções abaixo em relação às etapas do revestimento com açúcar. Assinale a alternativa 

em que a sequência das etapas de revestimento está correta: 

 

a) Revestimento primário - Impermeabilização e selagem - Alisamento e arredondamento 

final - Polimento. 

b) Impermeabilização e selagem – Revestimento primário - Alisamento e arredondamento 

final - Polimento. 

c) Revestimento primário - Impermeabilização e selagem – Polimento - Alisamento e 

arredondamento final. 

d) Impermeabilização e selagem - Revestimento primário – Polimento - Alisamento e 

arredondamento final. 

 

Questão nº: 13 

Os Helmintos constituem um grupo muito numeroso, incluindo espécies de vida 

livre e espécies parasitas. Analise as sentenças em relação ao helminto Enterobius 

vermicularis, popularmente conhecido como “oxiúros” e assinale a alternativa correta:  

I. Apresenta nítido dimorfismo sexual, entretanto, alguns caracteres são comuns 

aos dois sexos: cor branca, filiformes. 

II. Na extremidade anterior, lateralmente à boca, notam-se expansões 

vesiculosas muito típicas, chamadas “asas cefálicas”. 

III. A boca é pequena, seguida de um esôfago também típico: é claviforme, 



terminando em um bulbo cardíaco. 

IV. O macho mede cerca de 1 cm de comprimento, por 0,4 mm de diâmetro. 

Cauda pontiaguda e longa. 

 

a) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 

b) Somente a alternativa III está correta. 

c) Somente as alternativas I, II e III estão corretas. 

d) Somente as alternativas II e III estão corretas. 

 
Questão nº: 14 

De acordo com a Lei Federal nº 12.305 de 2 de agosto de 2010 que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, é instituída a Responsabilidade Compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e 

encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 

os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos. A Responsabilidade Compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

tem vários objetivos. Com relação ao artigo, assinale a alternativa incorreta:  

 

a) Compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão 

empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias 

sustentáveis;  

b) Reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos 

ambientais e reduzir o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua 

cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;  

c) Incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior 

sustentabilidade e estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de 

produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis;  

d) Propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade e incentivar 

as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 

 

Questão nº: 15 

De acordo com a Lei Federal nº 12.305 de 2 de agosto de 2010 que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu Capítulo VI, que prevê as Proibições, 

assinale a alternativa incorreta:  



 

a) São proibidas as formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos, 

como lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos. Sendo que 

assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos 

industriais de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do SISNAMA, 

não são consideradas corpos hídricos. 

b) São proibidas as formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos, 

como lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração.  

c) São proibidas as formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos, 

como queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados 

para essa finalidade. Sendo que quando decretada emergência sanitária, a queima de 

resíduos a céu aberto pode ser realizada, desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos 

competentes do SISNAMA, do SNVS e, quando couber, do SUASA.  

d) A importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos cujas 

características causem dano ao meio ambiente, devem atender a um rigoroso plano de 

tratamento previsto em Lei, antes da reutilização ou recuperação.  

 
Questão nº: 16 

A preparação de soluções e suspensões para uso oftálmico requer considerações 

especiais em relação a esterilidade. Para manter a esterilidade durante o uso, 

conservantes antimicrobianos geralmente são incluídos nas formulações oftálmicas. 

Alguns desses conservantes antimicrobianos usados em soluções e suspensões 

oftálmicas e suas concentrações efetivas encontram-se abaixo, exceto: 

  

a) Clorobutanol 0,5% 

b) Sulfacetamida sódica 0,04% 

c) Cloreto de benzetônio 0,01% 

d) Nitrato de fenilmercúrio 0,004% 

 

Questão nº: 17 

O exemplo clássico de fármacos biotecnológicos são proteínas obtidas pela 

tecnologia do ácido desoxirribonucleico recombinante (DNAr). Contudo, a 

biotecnologia atual compreende o uso de cultura de tecidos, células vivas ou enzimas 

celulares para a obtenção de um produto específico, como nas tecnologias do DNAr e 



de anticorpos monoclonais (AcMs), entre outros... 

De acordo com ANSEL, Howard C. et al, abaixo estão alguns exemplos de 

produtos biotecnológicos e suas indicações. Assinale a alternativa incorreta: 

 

a) Aldesleucina – carcinoma renal metastático, melanoma, imunodeficiência primária de 

células T. 

b) Fomivirseno – tratamento local do citomegalovírus (CMV) em pacientes com AIDS 

intolerantes. 

c) Muromonabe – tratamento do câncer de mama metastático ou câncer disseminado além da 

mama e linfonodos sob o braço. 

d) Infliximabe – doença de Crohn ativa e fistulizante. 

 

Questão nº: 18 

Determinadas preparações farmacêuticas são obtidas por extração, isto é, pela 

remoção dos constituintes desejáveis de matérias-primas brutas por meio da ação de 

solventes nos quais os constituintes são solúveis. Os principais métodos de extração de 

substâncias vegetais são a maceração e a percolação. A seleção do método de extração 

para determinado substrato depende de vários fatores. Baseado no assunto, assinale 

abaixo a alternativa incorreta: 

 
a) A percolação é o método de extração mais eficiente para substrato que contêm pouco ou 

nenhum material celular, como benjoim, que se dissolve quase completamente no solvente. 

b) A maceração é realizada em temperatura de 15ºC a 20ºC durante três dias ou até que os 

componentes solúveis sejam dissolvidos. 

c) Os percoladores empregados para a preparação de extratos em grande escala são 

geralmente de aço inoxidável ou constituídos por recipientes de metal revestidos com 

vidro, que variam muito em tamanho e modo de operação. 

d) O percolador em formato de funil é usado para materiais que intumescem durante a 

maceração, porque o grande volume da porção superior do equipamento permite a 

expansão da coluna com pouco risco de compactação ou quebra do percolador. 

 

Questão nº: 19 

As soluções são preparações líquidas que contêm uma ou mais substâncias 

químicas dissolvidas em um solvente adequado ou em uma mistura de solventes 



mutualmente miscíveis. Com relação às soluções considere as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

I. A temperatura é um fator importante na determinação da solubilidade de um 

fármaco e na preparação da solução. A maioria das substâncias químicas libera calor 

quando é dissolvida e o processo é chamado de exotérmico, resultando no aumento da 

solubilidade. 

II. Muitos dos importantes fármacos orgânicos são ácidos e bases fracas, e sua 

solubilidade, depende, em grande parte do pH do solvente. As bases fracas são muito 

solúveis em água, mas não são muito solúveis em soluções diluídas de ácidos. 

III. Os elixires são soluções hidroalcólicas, indicadas para o uso oral. Elixires que 

contêm mais do que 10 a 12% de etanol normalmente se autoconservam e não 

requerem a adição de conservante. 

IV. O colódio é uma preparação líquida composta de piroxilina dissolvida em uma 

mistura de solventes, em geral etanol e éter, com ou sem substância ativa. Os colódios 

são destinados ao uso interno e externo. 

 

a) As alternativas I, II e IV estão corretas. 

b) As alternativas II e III estão corretas. 

c) Somente a alternativa III está correta. 

d) As alternativas I e IV estão corretas. 

 

Questão nº: 20 

Um dos fatores capazes de alterar a resposta aos fármacos consiste na 

administração concomitante de outros fármacos. É clinicamente útil conhecer o 

mecanismo envolvido em determinada interação medicamentosa, visto que ele pode 

influenciar tanto o curso temporal quanto os métodos empregados para evitar a 

interação. Com relação às interações medicamentosas, assinale abaixo a alternativa 

incorreta: 

 

a) A rifampicina, por indução das enzimas microssômicas hepáticas envolvidas no 

metabolismo de fármacos, interage com os corticosteróides aumentando o metabolismo 

hepático, e promovendo a redução do efeito dos corticosteróides. 

b) O ferro liga-se a fármacos no trato gastrintestinal, reduzindo a sua absorção, e interage com 

hormônios tireoidianos, promovendo a diminuição da absorção da tiroxina. 



c) Os barbitúricos promovem a indução das enzimas microssômicas hepáticas envolvidas no 

metabolismo dos fármacos. Interage diminuindo o metabolismo dos bloqueadores dos 

canais de cálcio.  

d) A carbamazepina promove a indução das enzimas microssômicas hepáticas envolvidas no 

metabolismo dos fármacos. É suscetível à inibição do metabolismo, primariamente pela 

CYP3A4. Interage aumentando o metabolismo dos estrogênios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIM DA 1ª PARTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2ª Parte - Conhecimentos Específicos 

 

Questão nº: 21 

 
Os meios de cultura são selecionados com o intuito de fornecer condições ideais 

para o crescimento de patógenos comumente encontrados em determinado local ou em 

um tipo particular de amostra. Com relação aos meios e técnicas de cultura, analise as 

afirmativas abaixo e identifique a opção incorreta: 

 

a) O acréscimo de CO2 em concentrações de 5 a 10% é essencial ou estimula o crescimento de 

Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae e Streptococcus pneumoniae, devendo ser 

feito sempre que possível. As culturas em meios seletivos e diferenciais em que se recorre 

à alteração no pH são as mais beneficiadas pelo acréscimo de CO2. 

b) O isolamento de Burkholderia cepacia em amostras contaminadas como escarro pode ser 

mais fácil em meios seletivos, por exemplo, ágar OFBL (base fermentativa oxidativa, 

polimixina B, bacitracina e lactose). 

c) Um meio enriquecido, como o da água peptona alcalina, pode ser usado antes para uma 

subcultura em meio sólido, a fim de facilitar a recuperação de Vibrio spp. nas fezes. 

d) Para a confirmação de Neisseria gonorrhoeae e a identificação de outras espécies de 

Neisseria pode ser utilizado o método padrão de identificação através da detecção da 

produção de ácido a partir de carboidratos em um meio básico de cistina, tripticase e ácido 

(CTA) e outros testes bioquímicos convencionais. 

 

Questão nº: 22 

As polineuropatias autoimunes agudas são classificadas como síndrome de 

Guillain-Barré (SGB). É um distúrbio heterogêneo com diversas formas variantes. Na 

maioria das vezes, a SGB apresenta-se como uma doença paralisante monofásica 

aguda provocada por infecção prévia. Com relação aos achados laboratoriais, é 

incorreto afirmar que: 

 
a) O LCS (líquido cerebrospinal) mostra dissociação albumina-citológica associada à 

contagem normal de células e ao aumento do nível de proteínas (média de 50 a 100 mg/dl). 
 



b) A biopsia do nervo mostra sinais de desmielinização e remielinização. 
 
c) As alterações eletrofisiológicas podem ser negativas nas primeiras quatro semanas. 
 
d) O aumento de proteínas acompanha o agravamento do quadro clínico, e pode ser 

prolongado. 
 

Questão nº: 23 

Cinco vírus da hepatite são responsáveis pela maioria das infecções virais 

clinicamente importantes do fígado: HVA, HBV, HCV, HDV e HEV. A coinfecção 

com dois vírus da hepatite ou a infecção por vírus da hepatite em pacientes com 

doença hepática preexistente frequentemente estão associadas a doença mais grave. 

Os primeiros sinais laboratoriais de hepatite viral aguda incluem elevações dos níveis 

de ALT e AST, que tipicamente precedem a elevação dos níveis de bilirrubina. Em 

relação ao contexto, não podemos afirmar que: 

 
a) No diagnóstico do HAV, os níveis séricos de AST e ALT estão elevados acima de 100 

durante 1 a 3 semanas, e a IgG anti-HAV positiva, é habitualmente detectável por toda a 

vida após a resolução da infecção aguda pelo HAV. 

b) No diagnóstico de infecção pelo HBV, HBsAg-negativo, anticorpo anti-HBs-positivo, 

HBeAg-negativo, anticorpo anti-HBe-positivo e IgG anti-HBc-positiva: representam 

infecção em processo de resolução. A carga viral de HBV deve ser negativa ou deve estar 

em rápido declínio. 

c) No diagnóstico de infecção pelo HCV, quando o anticorpo anti-HCV positivo não for 

confirmado, e o RNA do HCV for negativo, pode-se obter a confirmação pelo RIBA 

(recombinant immunoblot assay ou antígeno recombinante codificado do vírus da hepatite 

C). RIBA é positivo quando o resultado do EIA (imunoensaio enzimático) for falso-

positivo, porém é negativo em caso de resolução da infecção pelo HCV.  

d) No diagnóstico de infecção pelo HDV, o achado de anti-HDV total sustenta o diagnóstico, 

enquanto a IgM anti-HDV não é confiável para distinguir entre infecção aguda e crônica. 

 
Questão nº: 24 

A Taxa de Filtração Glomerular (TFG) é considerada o melhor indicador global 

do nível de função renal. Seja o marcador biológico empregado na sua determinação, 

uma substância endógena ou exógena, é importante que ele seja minimamente 

reabsorvido e secretado através dos túbulos renais. Com relação a quantificação da 



TFG é incorreto afirmar: 

 
a) O uso da creatinina como medida da TFG, apresenta várias desvantagens. Uma delas é 

que, embora a taxa de produção seja razoavelmente constante, é observada uma variação 

individual considerável, dependendo principalmente da massa muscular. 

b) A uréia sérica é bastante utilizada como medida de disfunção renal, porém não possui 

grande valor como medida da TFG. 

c) A TFG pode ser quantificada utilizando-se o iotalamato não marcado para amostras de 

urina e sangue, com a óbvia vantagem de dispensar o uso de materiais radioativos. 

d) As substâncias endógenas amplamente empregadas para determinar a TGF incluem a 

creatinina, a piridinolina e a cistatina C. 

 
Questão nº: 25 

 As arritmias cardíacas consistem em despolarizações cardíacas que se desviam 

do ritmo cardíaco normal, há uma anormalidade no local de origem do impulso, sua 

frequência ou regularidade, ou sua condução. E os fármacos antiarrítmicos atuam por 

diversos mecanismos de ação. Analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

I. A procainamida bloqueia os canais de sódio e retarda o movimento 

ascendente do potencial de ação, retarda a condução e prolonga a duração do QRS do 

ECG. 

II. A flecainida tem como efeitos cardíacos tóxicos o prolongamento excessivo do 

intervalo QT e indução de arritmia de torsade de points. 

III. A moricizina é usada para o tratamento das arritmias ventriculares. É um 

bloqueador dos canais de cálcio relativamente potente que não prolonga a duração do 

potencial de ação. 

IV. A adenosina possui um mecanismo de ação que envolve a ativação de uma 

corrente retificadora interna de K+ e a inibição da corrente de cálcio, promovendo 

uma hiperpolarização acentuada e supressão dos potenciais de ação dependentes do 

cálcio. 

 

a) I e IV estão corretas. 

b) I, II e III estão corretas. 

 



c) II, III e IV estão corretas. 

d) II e III estão corretas. 

 

Questão nº: 26 

Polimorfismo é a habilidade de um fármaco existir em duas ou mais formas 

cristalinas com diferentes conformações moleculares. Os desvios de qualidade 

oriundos do polimorfismo podem trazer graves consequências para o setor 

farmacêutico. Portanto é importante caracterizar o estado sólido das substancias da 

melhor forma possível. Isso implica em utilização de uma serie de técnicas de forma 

adequada e integrada. Essas técnicas analíticas podem ser classificadas em cinco 

grupos listadas abaixo: 

GRUPO 1 - Técnicas para determinação da estrutura cristalina 

GRUPO 2 - Técnicas termoanalíticas 

GRUPO 3 - Técnicas espectroscópicas 

GRUPO 4 - Técnicas para caracterização morfológica 

GRUPO 5 - Técnicas para avaliação de desempenho 

 

Considerando a tabela acima, identifique em qual grupo se classificam as 

seguintes técnicas analíticas: 

Técnica I – microscopia óptica e eletrônica de varredura 

Técnica II – ressonância magnética nuclear do estado sólido 

Técnica III – difração de raios-X com fontes convencionais ou radiação síncroton 

E assinale abaixo a alternativa correta: 

 

a) Técnica I – GRUPO 4; Técnica II – GRUPO 5; Técnica III – GRUPO 3 

b) Técnica I – GRUPO 1; Técnica II – GRUPO 4;  Técnica III – GRUPO 2 

c) Técnica I – GRUPO 4; Técnica II – GRUPO 3;  Técnica III – GRUPO 1 

d) Técnica I – GRUPO 3; Técnica II – GRUPO 1; Técnica III – GRUPO 2 

 

Questão nº: 27 

Com relação às tecnologias de produção de Água Purificada (AP), do Guia de 

Qualidade para Sistemas de Purificação de Água para Uso Farmacêutico, 2013, o 

método escolhido de purificação da água, ou seja, a sequência de etapas de purificação 



deve ser apropriado à qualidade da água produzida. As especificações para os 

equipamentos de purificação da água e para os sistemas de armazenamento e 

distribuição devem possuir configurações que evitem a proliferação microbiológica. 

Considerando as afirmativas abaixo, assinale a alternativa correta: 

I. Sistemas mantidos em temperatura ambiente, tais como deionizadores, osmose 

reversa e ultrafiltração são especialmente susceptíveis a contaminação microbiológica, 

particularmente quando o equipamento permanece estático durante algum tempo, 

devido à baixa ou a nenhuma demanda de utilização da água. 

II. A filtração através de filtros de barreira (por exemplo, 0,2 µm; 0,45 µm e 

1,0µm) pode ser usada nos anéis de distribuição ou nos pontos de uso para controlar a 

biocontaminação. 

III. A deionização e a eletrodeionização contínua são tecnologias eficazes para a 

remoção de sais inorgânicos dissolvidos. Os sistemas de deionização produzem água 

deionizada de uso rotineiro, por meio de resinas de troca iônica específicas para cátions 

e para ânions. 

IV. A técnica mais empregada como etapa final de tratamento para a produção da 

água purificada (AP/PW) é a filtração através de filtros de barreira, pois ela é capaz de 

reduzir consideravelmente o risco de contaminação microbiana da água, além de ser de 

fácil operação e manutenção. 

 
a) I e III estão corretas. 

b) II e IV estão corretas. 

c) I e II estão corretas. 

d) III e IV estão corretas. 

 

Questão nº: 28 

Segundo a Resolução RDC Nº17 de 16 de abril de 2010 que dispõe sobre as Boas 

Práticas de Fabricação de Medicamentos, as instalações de uma indústria farmacêutica 

devem ser localizadas, planejadas, construídas, adaptadas e mantidas de forma que 

sejam adequadas às operações a serem realizadas. O projeto deve minimizar o risco de 

erros e possibilitar a limpeza e manutenção, de modo a evitar a contaminação cruzada, o 

acúmulo de poeira e sujeira ou qualquer efeito adverso que possa afetar a qualidade dos 

produtos. Referente a área de produção de uma indústria farmacêutica, nos Art. 125 à 

Art. 130, assinale a afirmativa incorreta: 



 
a) Devem ser utilizadas instalações segregadas e dedicadas para a produção de determinados 

medicamentos, tais como certas preparações biológicas (ex. microorganismos vivos) e os 

materiais altamente sensibilizantes (ex. penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e demais 

derivados beta-lactâmicos), de forma a minimizar o risco de danos graves à saúde devido à 

contaminação cruzada. 

b) Quando forem produzidos medicamentos altamente ativos ou altamente sensibilizantes devem ser 

utilizados sistemas adequados de tratamento do ar externo captado. 

c) As instalações físicas devem estar dispostas, segundo o fluxo operacional contínuo, de forma a 

permitir que a produção corresponda à sequência das operações de produção e aos níveis exigidos 

de limpeza. 

d) Nas áreas onde as matérias-primas, os materiais de embalagem primários, os produtos 

intermediários ou a granel estiverem expostos ao ambiente, as superfícies interiores (paredes, piso e 

teto) devem ser revestidas de material liso, impermeável, lavável e resistente, livres de juntas e 

rachaduras, de fácil limpeza, que permita a desinfecção e não libere partículas. 

 

Questão nº: 29 

A Farmacopéia Brasileira, 5ª edição, em seu capítulo dedicado à Água para Uso 

Farmacêutico, afirma que o usuário é responsável pela seleção do tipo de água 

adequado aos seus objetivos, bem como pelos controles e verificações necessários, em 

intervalos que garantam a manutenção da qualidade desejada. Em relação à Água 

para Uso Farmacêutico, assinale abaixo a alternativa incorreta: 

 

a) A água para injetáveis deve atender aos ensaios físico-químicos preconizados para a água 

purificada, além dos testes de contagem total de bactérias < 10 UFC/100 mL, esterilidade, 

particulados e de endotoxinas bacterianas. A água de alimentação deve ser, no mínimo, 

água purificada (AP) e o processo de purificação de primeira escolha é a destilação.  

b) A água ultrapurificada caracteriza-se por condutividade de 0,055 a 0,1 a µS/cm a 25,0ºC ± 

0,5ºC (resistividade > 18,0 MΩ-cm), COT < 0,05 mg/L (alguns casos < 0,03 mg/L), 

endotoxinas < 0,03 UI de endotoxina/mL e contagem total de bactérias < 1 UFC/100 mL. 

 

 

 

 



c) A água reagente é produzida por um ou mais processos, como destilação simples, 

deionização, filtração, descloração ou outro, adequados às características específicas de seu 

uso, sendo geralmente empregada na limpeza de materiais e de alguns equipamentos e na 

fase final da síntese de ingredientes ativos e de excipientes. 

d) A água purificada (AP) é empregada como excipiente na produção de formas farmacêuticas 

não parenterais e em formulações magistrais, desde que não haja nenhuma recomendação 

de pureza superior no seu uso ou que não necessite ser apirogênica. 

 

Questão nº: 30 

No Capítulo 6, da Farmacopéia Brasileira, 5ª edição, são descritas as 

classificações dos recipientes de vidro utilizados para medicamentos e correlatos. 

Assinale a alternativa abaixo cuja destinação/aplicação está incorreta em relação ao 

tipo de vidro. 

 

a) Vidro neutro do tipo borossilicato, não alcalino, de alta resistência térmica, mecânica e 

hidrolítica, com alcalinidade de até 1,0 mL de H2SO4 0,01 M (ensaio em frasco de vidro 

moído), é destinado ao acondicionamento de medicamentos; para aplicação intravascular e 

uso parenteral. 

b) Vidro alcalino do tipo sódico / cálcico, de resistência hidrolítica baixa e alta alcalinidade, 

de no máximo 15 mL de H2SO4 0,01 M (ensaio em frasco de vidro moído), é indicado ao 

acondicionamento de produtos parenterais. 

c) Vidro alcalino do tipo sódico / cálcico, de resistência hidrolítica média, porém com boa 

resistência mecânica, sem qualquer tratamento superficial, com alcalinidade máxima de 8,5 

mL de H2SO4 0,01 M (ensaio em frasco de vidro moído), é destinado ao acondicionamento 

de soluções de uso tópico e oral; podendo ser utilizado para soluções parenterais, quando 

aprovado por ensaios de estabilidade. 

d) Vidro alcalino do tipo sódico / cálcico, de resistência hidrolítica elevada, de modo que sua 

alcalinidade seja no máximo 0,7 mL de H2SO4 0,01 M para frascos até 100 mL e 0,2 mL de 

H2SO4 0,01 M para capacidade acima de 100 mL (ensaio em frasco de vidro inteiro), é 

destinado ao acondicionamento de soluções de uso parenteral; neutras e ácidas, que não 

tenham seu pH alterado. 

 

 

 



Questão nº: 31 

A estabilidade de produtos farmacêuticos depende de fatores ambientais e 

também de outros relacionados ao próprio produto como propriedades físicas e 

químicas de substâncias ativas e excipientes farmacêuticos, formas farmacêuticas 

entre outros. Considerando os estudos de estabilidade preconizados pela Resolução nº 

01, de 29 de julho de 2005, é correto afirmar que:  

 
a) No estudo acelerado para doseamento, quantificação de produtos de degradação, 

dissolução (quando aplicável) e pH (quando aplicável), devem ser realizadas quatro 

análises nos primeiros seis meses. Para as demais provas duas análises, no momento zero e 

seis meses.  

b) Estudo de longa duração: 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 meses para doseamento, quantificação de 

produtos de degradação, dissolução (quando aplicável) e pH (quando aplicável). Para as 

demais provas, apresentar estudo no prazo de validade requerido comparativo ao momento 

zero. 

c) Estudo de acompanhamento: a cada vinte e quatro meses deverão ser realizados todos os 

testes de um relatório de estudo de estabilidade, relatório este que deve ser disponibilizado 

no momento da inspeção. 

d) Não é facultado utilizar modelos reduzidos de plano de estudo de estabilidade. Todo 

relatório de estudo de estabilidade, independente da forma farmacêutica, deve apresentar 

todas as informações ou justificativas técnicas de ausência.  

 

Questão nº: 32 

Segundo a RDC nº60 de 10 de outubro de 2014, que dispõe sobre os critérios 

para a concessão renovação do registro de medicamentos (...) e dá outras providências, 

a respeito dos requisitos específicos para o registro de medicamento novo, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a incorreta: 

 

a) A petição de registro de nova concentração deverá estar acompanhada de justificativa 

técnica; relatório de segurança e eficácia de acordo com guia específico, contendo os 

resultados de estudos clínicos de fase III e fase I e II, se aplicável; e plano de 

Farmacovigilância adequado à nova concentração, de acordo com a legislação específica 

vigente. 



b) O registro de novas associações na forma de kit será permitido quando for 

farmacotecnicamente justificada a impossibilidade de se registrar uma associação em dose 

fixa em qualquer forma farmacêutica e houver claro benefício do kit para saúde pública. 

c) A petição de registro de medicamento novo deverá estar acompanhada do relatório de 

segurança e eficácia de acordo com guia específico, ensaios clínicos de fase I e II, quando 

aplicável, e estudos de fase III para cada indicação terapêutica, provando que associações 

com as mesmas doses dos IFAs tenham o mesmo benefício com riscos iguais ou menores 

quando comparados com uma associação com doses conhecidas. 

d) A empresa poderá apresentar, excepcionalmente, o relatório de ensaios clínicos contendo 

estudos de fase II concluídos e estudos de fase III iniciados com vistas a requerer o registro 

de medicamento novo destinado à prevenção ou tratamento de doenças de grave ameaça à 

vida ou altamente debilitantes, desde que seja demonstrada para ambos os casos como 

necessidade médica não atendida. 

 

Questão nº: 33 

No Artigo 2º, da Resolução-RDC nº 31, de 11 de agosto de 2010, que dispõe 

sobre a realização dos Estudos de Equivalência Farmacêutica e de Perfil de Dissolução 

Comparativo, são citadas algumas definições. Assinale abaixo a alternativa que está 

incorreta, segundo o que consta neste artigo. 

 
a) Centro de Equivalência Farmacêutica é o laboratório habilitado pela Anvisa que realiza os 

ensaios físico-químicos mínimos e, quando aplicáveis, microbiológicos ou biológicos 

mínimos dos Estudos de Equivalência Farmacêutica e de Perfil de Dissolução 

Comparativo, de pelo menos uma das formas farmacêuticas: sólidas, líquidas e semi-

sólidas, responsabilizando-se técnica e juridicamente pela veracidade dos dados e 

informações constantes dos estudos, nos termos desta Resolução, sem prejuízo das 

atribuições do Patrocinador do Estudo. 

b) Ensaios Informativos são ensaios analíticos preconizados na monografia individual ou nos 

métodos gerais de compêndios oficiais ou, ainda, em normas e regulamentos 

aprovados/referendados pela Anvisa, para os quais não exista especificação definida, cujos 

resultados não devem ser utilizados para fins de comparação entre os Medicamentos Teste 

e de Referência/Comparador no Estudo de Equivalência Farmacêutica. Para tais ensaios, o 

medicamento teste deve cumprir com suas próprias especificações. 



c) Substância Química de Referência Caracterizada (SQT) é a substância ou mistura de 

substâncias estabelecidas e distribuídas por farmacopéias ou instituições públicas oficiais 

autorizadas, possuindo alto grau de pureza e uniformidade. São planejadas para uso em 

ensaios químicos e físicos, nos quais suas propriedades são comparadas com as dos 

produtos que estão sendo analisados. 

d) Acessório é o complemento destinado a dosar, conduzir ou executar a administração da 

forma farmacêutica ao paciente. Comercializado dentro da embalagem secundária, junto 

com o medicamento e sem o contato direto com a forma farmacêutica 

 

Questão nº: 34 

Segundo a RDC nº 31, de 11 de agosto de 2010, que dispõe sobre a realização dos 

Estudos de Equivalência Farmacêutica e de Perfil de Dissolução Comparativo, em seu 

ANEXO I, que aborda os requisitos para a validação parcial de métodos analíticos, os 

ensaios submetidos à validação parcial são classificados em quatro categorias segundo 

sua finalidade. Em relação ao assunto, identifique a alternativa incorreta: 

 

a) Categoria I – ensaios cuja finalidade é o doseamento do ativo do medicamento em estudo. 

Estão incluídos nessa categoria o teor e uniformidade de doses unitárias. 

b) Categoria II – ensaios para quantificação de substâncias químicas presentes em menor 

quantidade nos medicamentos testados. Estão incluídos nessa categoria a identificação via 

análise cromatográfica e medidas de constantes físico-química. 

c) Categoria III – testes de desempenho da formulação. Estão incluídos nessa categoria o 

perfil de dissolução e liberação do ativo. 

d) Categoria IV – ensaios de identificação da substância ativa, não sendo necessária sua 

quantificação. 

 

Questão nº: 35 

Segundo a Instrução Normativa – IN nº 7 de 21 de agosto de 2014 que determina 

a publicação da “Lista de fármacos candidatos à bioisenção baseada no Sistema de 

Classificação Biofarmacêutica (SCB)”, poderão ser candidatos à bioisenção baseados 

no sistema de classificação biofarmacêutica, os medicamentos genéricos, similares ou 

novos, orais de liberação imediata contendo os seguintes fármacos: 

 
a) clindamicina, estavudina, memantina 



 
b) fluconazol, hemitartarato de rivastigmina, isoniazida 
 
c) capecitabina, lamivudina, ácido acetilsalicílico 
 
d) dipirona, clindamicina, paracetamol 
 

Questão nº: 36 

A Resolução – RDC/ANVISA Nº302 de 13 de outubro de 2005, dispõe sobre o 

Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos e tem como objetivo 

definir os requisitos para o funcionamento dos laboratórios clínicos e postos de coleta 

laboratorial públicos ou privados que realizam atividades na área de análises clínicas, 

patologia clínica e citologia. Com relação a fase analítica dos processos operacionais no 

laboratório clínico e posto de coleta laboratorial, assinale a alternativa incorreta:  

 
a) O laboratório clínico deve manter um cadastro atualizado dos laboratórios de apoio. 

b) O laboratório clínico deve possuir contrato formal de prestação destes serviços. 

c) O laboratório clínico deve avaliar a qualidade dos serviços prestados pelo laboratório de 

apoio. 

d) O laboratório clínico deve dispor de meios que permitam a rastreabilidade da hora do 

recebimento e/ou coleta da amostra.     

 

Questão nº: 37 

No exame do sedimento urinário, os cristais formam-se pela precipitação de sais 

urinários, em que alterações de fatores múltiplos afetam suas solubilidades. Embora a 

maioria dos cristais presentes na urina tenha significado clínico limitado, é essencial que 

sejam identificados de maneira correta para evitar a não detecção dos relativamente 

escassos cristais anormais associados a condições patológicas diversas. Com relação aos 

cristais encontrados na urina, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) Uratos amorfos (uratos de cálcio, magnésio, sódio e potássio) - são distinguidos dos 

demais cristais/materiais amorfos por sua produção de dióxido de carbono em presença de 

ácido acético.  

b) Fosfatos amorfos (cálcio e magnésio) – grandes quantidades desse material podem 

precipitar após o repouso prolongado à temperatura ambiente ou na geladeira. 



c) Oxalato de cálcio – quando em grandes concentrações, os cristais de oxalato podem refletir 

a existência de uma doença renal crônica. 

d) Biurato de amônio – são dissolvidos quando expostos ao calor (60oC) e ao ácido acético, 

reaparecendo como típicos cristais de ácido úrico após cerca de 20 minutos. 

 

Questão nº: 38 

 Considerando as características físico-químicas dos Insumos Farmacêuticos Ativos 

(IFA), analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta: 

 

a) A existência de polimorfos não afeta a biodisponibilidade de fármacos altamente solúveis, 

como no caso do metoprolol, fármaco altamente solúvel e permeável.  

b) Quanto menor o tamanho da partícula, maior a superfície de contato entre o sólido e o 

solvente, sendo que o conhecimento e o controle do tamanho de partículas são 

fundamentais para os casos de fármacos pouco solúveis. 

c) Os enantiômeros individuais de um fármaco racêmico, caracterizados por diferentes 

orientações espaciais, geralmente manifestam efeitos terapêuticos e reações adversas 

qualitativamente ou quantitativamente diferentes, em razão das exigências 

conformacionais implícitas no processo de interação dos fármacos com receptores 

específicos. 

d) Com relação à solubilidade, a forma cristalina é mais solúvel em relação à respectiva 

forma amorfa. Os solvatos e hidratos, apesar de formarem compostos com solventes, não 

são mais solúveis do que as formas amorfas. 

 

Questão nº: 39 

De acordo com a RDC Nº17 de 16 de abril de 2010 da ANVISA, que dispõe sobre as 

Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, em seu Art. 11, um sistema de garantia 

da qualidade apropriado à fabricação de medicamentos deve assegurar os requisitos 

abaixo, exceto: 

 

a) Se for detectado um desvio da qualidade em algum lote do produto, ou se houver suspeita 

de desvio em determinado lote, deve ser levada em consideração a possibilidade de que 

outros lotes apresentem o mesmo problema e, portanto, esses devem ser verificados. 



b) Sejam realizados todos os controles necessários nas matérias-primas, produtos 

intermediários e produtos a granel, bem como outros controles em processo, calibrações e 

validações. 

c) Haja um procedimento de auto-inspeção e/ou auditoria interna de qualidade que avalie 

regularmente a efetividade e aplicabilidade do sistema de garantia da qualidade. 

d) Os medicamentos não sejam comercializados ou distribuídos antes que os responsáveis 

tenham se certificado de que cada lote de produção tenha sido produzido e controlado de 

acordo com os requisitos do registro e quaisquer outras normas relevantes à produção, ao 

controle e à liberação de medicamentos. 

 

Questão nº: 40 

Segundo o Art. 17 da Resolução RDC Nº 17 de 16 de abril de 2010 que dispõe 

sobre as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos da ANVISA, a qualificação e a 

validação devem estabelecer e fornecer evidências documentadas de que: 

 

a) As instalações, utilidades, sistemas computadorizados, equipamentos e processos foram 

projetados em consonância com as exigências de BPF (qualificação de instalação). 

b) As instalações, utilidades, sistemas computadorizados e equipamentos operam de acordo 

com suas especificações planejadas (qualificação de projeto). 

c) As instalações, utilidades, sistemas computadorizados e equipamentos foram construídos e 

instalados de acordo com as suas especificações de projeto (qualificação de operação). 

d) Um processo específico produzirá consistentemente um produto que atenda suas 

especificações e atributos de qualidade (validação de processo, também chamada em 

alguns casos de qualificação de desempenho). 

 

Questão nº: 41 

Pomadas são preparações semissólidas destinadas à aplicação sobre a pele ou as 

membranas mucosas, podendo conter substâncias medicamentosas ou não. As bases 

de pomadas podem ser empregadas por seus efeitos físicos ou como veículo para 

pomadas medicamentosas. Com relação a esse contexto, assinale a afirmativa 

incorreta: 

 



a) Vaselina (petrolato) - é uma mistura purificada de hidrocarbonetos semissólidos obtidos do 

petróleo. A vaselina é uma massa untuosa, com variação de cor entre amarelada e âmbar 

claro. Funde-se sob a temperatura de 38°C a 60°C. 

b) Petrolato hidrofílico – essa formulação é preparada por fusão do álcool estearílico e da cera 

branca em banho-maria, adicionando-se o colesterol sob agitação até completa dissolução. 

Posteriormente, é acrescida a vaselina branca, mantendo-se a agitação até o resfriamento 

total. 

c) Lanolina (Lanolina anidra) – obtida da lã de ovelha (Ovis aries), é uma substância 

gordurosa purificada, ou seja, que foi limpa, desodorizada e descolorida. Contém um 

máximo de 0,25% de água.  

d) Pomada de polietilenoglicol (PEG) – PEGs com massa molecular inferior a 600 

apresentam consistência semelhante às ceras, e aqueles com massa molecular superior a 

mil são líquidos claros e inodoros.  

 

Questão nº: 42 

A introdução de um fármaco em uma forma farmacêutica final requer o uso de 

adjuvantes farmacêuticos, que estabelecem as características principais do produto e 

contribuem para a forma física, a textura, a estabilidade, o sabor e a aparência global. 

Dessa forma, assinale abaixo a alternativa incorreta, cujo adjuvante não corresponde 

à definição: 

 
a) Agente de levigação – é um líquido usado como agente interventor na redução do tamanho 

das partículas de um pó por trituração, geralmente em um gral. 

b) Agente de tonicidade – é usado como material de filtração auxiliar, por suas propriedades 

adsorventes.  

c) Indutor de viscosidade – é usado para tornar as preparações mais resistentes ao fluxo e 

retardar a sedimentação das partículas nas suspensões. 

d) Doador de consistência – é empregado para aumentar a consistência ou a dureza de uma 

preparação, geralmente uma pomada. 

 

Questão nº: 43 

A transferrina (TRF) transporta moléculas de Fe3+ circulantes. Os níveis plasmáticos 

aumentam com tratamento bem-sucedido com ferro e retornam a seus valores 

normais. Assinale abaixo a alternativa onde na interpretação do diagnóstico 



diferencial, são encontrados valores elevados de transferrina: 

 
a) Gravidez e terapia com estrogênio. 

b) Anemia microcítica microssômica da doença crônica. 

c) Inflamação aguda. 

d) Deficiência ou perda de proteína (por exemplo, queimaduras e infecções crônicas).  

 

Questão nº: 44 

A granulometria de partículas sólidas é fundamental à produção farmacêutica. 

Considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. O tamanho, a forma e a uniformidade da partícula determinam suas 

propriedades de fluxo, e consequentemente, a eficiência de uma mistura, de enchimento 

e compactação. 

II. A granulometria pode influir na solubilidade e tempo de dissolução. 

III. A medida do ângulo de repouso de um monte formado pelo pó escoado pode 

ser bastante útil para avaliar as propriedades de fluxo de pós e suas misturas. 

IV. A granulometria de matérias-primas constituídas de partículas sólidas é 

obtida por ensaios farmacopéicos com uso de jogos de peneiras de forma manual ou 

montados em ordem crescente de mesh, em um aparelho denominado granulômetro. 

 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão nº: 45 

Segundo o “Guia de qualidade para sistemas de purificação de água para uso 

farmacêutico”, o aparelho de osmose reversa, se utilizado na produção de água para 

injetáveis, deve ser validado de forma a garantir que a qualidade da água produzida 

seja equivalente à preparada por destilação. Dentre os inconvenientes relacionados às 

membranas de osmose reversa destaca-se a alta probabilidade de formação de 

biofilme.  

O uso unicamente da tecnologia de osmose reversa para produção de água para 

injetáveis aumenta o risco de contaminação microbiológica, devido principalmente aos 



seguintes fatores abaixo, exceto: 

 

a) Os biofilmes são muito difíceis de serem eliminados. Qualquer tentativa de usar biocidas 

resulta em um rápido aumento do crescimento de biofilmes após o tratamento. 

b) Um biofilme consiste em uma vasta variedade de bactérias gram-positivas e gram-

negativas. 

c) Bactérias patogênicas são frequentemente encontradas em biofilmes, especialmente as 

micobactérias. 

d) Todos os tipos de membranas de osmose reversa suportam sanitização em altas 

temperaturas. 

 

Questão nº: 46 

Os fármacos pouco solúveis representam um grande desafio para o formulador, e 

nesse sentido, a utilização de recursos capazes de promover a maior solubilização do 

fármaco, e consequentemente, melhorar a sua dissolução, representa uma alternativa 

bastante viável.  

Sobre as novas ferramentas farmacotécnicas para modular a biodisponibilidade 

de medicamentos, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta: 

I – A micronização consiste na redução do tamanho das partículas do fármaco, 

tipicamente até o diâmetro inferior a 10 µm, por intermédio da moagem do material. O 

processo tem como vantagem o seu baixo custo. 

II – As ciclodextrinas são compostos que, devido a sua solubilidade aquosa, 

apresentam uma cavidade central hidrofílica capaz de acomodar fármacos também 

hidrofílicos.  

III – Fármacos insolúveis em água podem ser facilmente solubilizados em 

formulações contendo lipídeos. As formulações são baseadas de acordo com o Sistema 

de Classificação de Formulações Lipídicas (SCFL). 

IV – Os sistemas nanoestruturados são baseados em partículas do fármaco em 

escalas nanométricas. Uma das técnicas de obtenção, por exemplo, como o nanocristal, 

se baseia na formação das nanopartículas por via seca.   

 

a) As afirmativas I e III estão corretas. 
 
b) As afirmativas II e III estão corretas. 
 



c) As afirmativas I, II e IV estão corretas. 
 
d) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
 

Questão nº: 47 

O índice de anisocitose (RDW) é um coeficiente de variação da distribuição do volume 

eritrocitário individual. Com relação ao RDW é incorreto afirmar que: 

 
a) A elevação do RDW é útil para direcionar a atenção para a anisocitose, uma característica 

de várias anemias. 

b) O RDW é muito útil para diferenciar a anemia ferropriva do traço β-talassêmico. 

c) Uma contagem muito elevada de leucócitos e numerosas plaquetas grandes resultam em 

valores falsamente diminuídos do RDW. 

d) O aumento do RDW é útil para identificar a ocorrência de fragmentação dos eritrócitos. 

 

Questão nº: 48 

As plaquetas são pequenos corpúsculos discoides do sangue, que constituem o 

principal elemento na obtenção da hemostasia. Na interpretação do exame laboratorial, 

são causas de diminuição de plaquetas, exceto: 

 
a) Distúrbios clonais da medula óssea, como neoplasias mieloproliferativas.  

b) Destruição imune, como reação a certos fármacos, trombocitopenia aloimune neonatal, 

anemia aplásica e leucemias. 

c) Após quimioterapia, trombocitopenia pós-transfusional (desenvolve-se depois de 5 a 10 

dias). 

d) Numerosas condições congênitas, que podem estar associadas a baixas contagens de 

plaquetas. 

 

Questão nº: 49 

A coadministração de fármaco com alimento pode resultar em alterações nos 

perfis farmacocinético e farmacodinâmico. O alimento pode interagir nas fases 

anterior e durante a absorção, durante a distribuição, metabolismo ou eliminação. A 

absorção dos fármacos pode ser diminuída, retardada, aumentada ou acelerada na 

presença de alimentos. O aumento da absorção pode ocorrer nas diversas situações 

abaixo, exceto: 



 
a) Na alteração transitória da permeabilidade da membrana epitelial, causada por certos 

ácidos graxos presentes no alimento. 

b) Com o aumento da ligação com lipoproteínas, no caso de fármacos lipofílicos. 

c) Com o aumento do transporte de íons, no caso de fármacos hidrofílicos, que tendem a 

formar íons com sais biliares. 

d) Com fármacos que interagem de forma reversível com os componentes da dieta, mas 

possuem janela de absorção na porção proximal do intestino delgado. 

 

Questão nº: 50 

A termogravimetria (TG) é uma técnica termoanalítica na qual a variação da 

massa da amostra é determinada em função da temperatura e/ou tempo, enquanto a 

amostra é submetida a uma programação controlada de temperatura. Locais com 

correntes de ar, proximidade a aparelhos de ar-condicionado e pisos de madeira 

devem ser evitados porque podem causar flutuações no resultado. Com relação as 

fontes de erros em termogravimetria, assinale abaixo a alternativa incorreta: 

 
a) Impulsão da atmosfera, a impulsão do gás de arraste no interior do forno sobre o cadinho, o 

suporte e a amostra podem provocar ganho de massa aparente. 

b) Tipo do cadinho, no cadinho raso e largo, a amostra tende a atingir temperaturas mais 

elevadas do que no cadinho estreito e profundo, devido a geometria do cadinho. 

c) Correntes de convecção e turbulência são geradas pelo deslocamento do gás de arraste que 

entra frio em um ambiente que contém uma atmosfera aquecida. Podem ocorrer ganhos ou 

perdas de massa aparente. 

d) Condensação de produtos liberados da amostra durante a decomposição térmica pode 

ocorrer sobre o suporte ou fio de sustentação do porta-amostra. Este efeito pode conduzir 

ao aparecimento de imperfeições nas curvas TG/DTG (termogravimetria/termogravimetria 

derivada). 
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