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GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Instruções: As questões de 01 a 10 se referem ao texto a seguir.

O youtuber e Machado de Assis, ou uma polêmica bem-vinda
Cláudia Costin*

1§ Uma polêmica apareceu nos últimos dias, nas redes sociais, a partir de um comentário do youtuber Felipe 
Neto, sobre a atitude de escolas que tornam as obras de Machado de Assis obrigatórias. Segundo ele, o que 
estas deveriam promover seria a leitura por prazer, de forma a constituir, nas jovens mentes, o hábito de ler como 
uma atividade para toda a vida.

2§ Devo me confessar uma grande admiradora de Machado de Assis, um de nossos maiores escritores, um 
homem à frente de sua época, crítico de valores associados a aparências e à superficialidade humana na busca 
de status e do bacharelismo vigente. Mas entendi que nem sempre a linguagem do século 19 pode ser fácil para 
os adolescentes deste tempo de informações imediatas e superficiais.

3§ Num contexto em que adultos letrados leem muito pouco e não são vistos lendo livros por seus filhos, é 
compreensível que os jovens não percam tempo lendo outra coisa que não o que a escola lhes exige. A última 
edição da pesquisa Retratos da Leitura coloca-nos claramente como um país de não leitores. A média de livros 
lidos entre os entrevistados por ano é de 4,95 e só 2,55 deles lidos por inteiro.

4§ Cabe sim à escola fomentar a leitura por prazer, oferecendo livros que atraiam o interesse das novas 
gerações. Em tempos em que o trabalho humano, inclusive o que demanda habilidades mentais, vem sendo 
substituído por algoritmos, formar pensadores independentes, com um repertório cultural variado, aptos a 
entender a cultura de seu tempo e sua gênese, torna-se uma prioridade.

5§ E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises que, a cada época, eram feitas 
sobre a organização da sociedade. Machado, nesse sentido, é fundamental e merece, dia a dia, uma introdução 
à altura, instigante e engajadora, feita por bons professores, que orientem os alunos na leitura de suas obras e 
os ajudem a nelas navegar com profundidade e prazer estético.

* Diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, da FGV, e ex-diretora de educação do Banco Mundial.
Folha de S. Paulo, Opinião, 29 jan. 2021, p. A2. Adaptado.

01)  Quanto à estrutura composicional, é correto afirmar que o texto se organiza, fundamentalmente, como

a)   descrição opinativa ambígua.
b)   integração injuntivo-narrativa.
c)   exposição argumentativa de ideias.
d)   simples relato de um acontecimento.

02) Em relação ao comentário do youtuber Felipe Neto sobre a atitude de escolas que tornam as obras de 
Machado de Assis obrigatórias, é correto afirmar que a autora, no seu texto,

a)   minimiza a relevância da discussão.
b)   desconsidera, em parte, o que ele diz.
c)   busca compreender, mas se posiciona.
d)   mostra-se preocupada com a repercussão.

03)  É correto afirmar que o texto apresenta uma voz predominantemente 

a)   incisiva.
b)   invectiva.
c)   inquisitiva.
d)   imprecativa.

04)  Com a frase “Em tempos em que o trabalho humano, inclusive o que demanda habilidades mentais, vem 
sendo substituído por algoritmos...” (4§) é correto inferir que, figurativamente, o mundo contemporâneo 
submete o ser humano a um comportamento mais

a)   racional do que laudatório.
b)   ético do que perfeccionista.
c)   voluntarioso do que volitivo.
d)   calculista do que intelectual.
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05)  A palavra destacada no período “E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises 
que, a cada época, eram feitas sobre a organização da sociedade” pode ser substituída corretamente, sem 
ser alterado o sentido original do texto, por

a)   transcorridos.
b)   transmutados.
c)   transgredidos.
d)   transfigurados.

06) Observe o cartaz a seguir. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YSB24kjvF_g>. Acesso em: 26 fev. 2021.

A respeito do processo de elaboração do texto verbal e não verbal do cartaz, e considerando, ainda, sua relação 
com o artigo “O youtuber e Machado de Assis, ou uma polêmica bem-vinda”, avalie o que se afirma a seguir.

I. O verbo “cancelar” foi empregado com uma nova acepção.
II. O texto está em dissintonia com uma das discussões propostas no artigo.
III. O fato que deu origem ao cartaz refere-se a um acontecimento midiático.
IV. O diálogo com o texto de Cláudia Costin se realiza, mas sem fornecer pistas.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II.
b)   I e III.
c)   II e IV.
d)   III e IV.

07)  “Denomina-se referenciação as diversas formas de introdução, no texto, de novas entidades ou referentes. 
Quando tais referentes são retomados mais adiante ou servem de base para a introdução de novos referentes, 
tem-se o que se denomina progressão referencial.”

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2010, p. 123.

O referente do item em destaque está corretamente indicado entre parênteses em

a)   “...lendo outra coisa não o que a escola lhes exige.” (3§) (lhes = jovens).
b)   “...feita por bons professores, que orientem os alunos...” (5§) (que = fatos).
c)   “...inclusive o que demanda habilidades mentais...” (4§) (o = repertório cultural).
d)   “...o que estas deveriam promover...” (1§) (estas = obras de Machado de Assis).

08) Leia os textos a seguir. 
TEXTO I

“Palavra invariável que liga um termo dependente a um outro termo principal, estabelecendo uma relação 
entre ambos.”
                                    CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companha Editora 

Nacional, 2010, p. 268.

TEXTO II
“Machado, nesse sentido, é fundamental e merece uma introdução à altura, instigante e engajadora, feita 
por bons professores, que orientem os alunos na leitura de suas obras e os ajudem a nelas navegar com 
profundidade e prazer estético.” (5§)

É correto afirmar que o termo em destaque no Texto II ao qual se aplica o conceito apresentado no Texto I é  
a)   os.
b)   uma.
c)   com.
d)   suas.
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09)  Leia os textos a seguir. 

TEXTO I

“A preposição a e o artigo a se fundem em um único a, dando origem ao fenômeno chamado crase.”
                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 

São Paulo: Atual, 2013, p. 361.

TEXTO II

                                  Disponível em: https://www.cors.com.br/noticias-e-dicas-medicas/coronavirus-previna-se-e-ajude-a-salvar-vidas/. 
Acesso em 26 fev. 2021.

Com base no conceito apresentado no Texto I, a ausência do sinal indicativo de crase no Texto II ocorre pelo 
mesmo motivo que em

a)   “...valores associados a aparências...” (2§).
b)   “...é fundamental e merece, dia a dia...” (5§).
c)   “...análises que, a cada época, eram feitas...” (5§).
d)   “...de forma a constituir, nas jovens mentes...” (1§).

10) Considere a passagem transcrita do texto. 

“E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises que, a cada época, eram 
feitas sobre a organização da sociedade. Machado, nesse sentido, é fundamental e merece, dia a dia, uma 
introdução à altura, instigante e engajadora, feita por bons professores, que orientem os alunos na leitura de 
suas obras e os ajudem a nelas navegar com profundidade e prazer estético.” (5§).

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre os aspectos morfossintáticos.

(  ) O primeiro período do fragmento transcrito é composto por coordenação e por subordinação.
(  ) Os itens lexicais “só”, “uma” e “bons”, de acordo com o número de sílabas, são monossílabos.
(  ) As palavras “prazer”, “obras” e “fundamental”, quanto à posição da sílaba tônica, são oxítonas.
(  ) O pronome “os” em “e os ajudem a nelas navegar...” exerce a função sintática de objeto direto.
(  ) O termo “engajadora”, segundo o Novo Acordo Ortográfico, também admite a grafia “enganjadora”.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a)   (V); (F); (V); (F); (V).
b)   (F); (V); (V); (F); (F).
c)   (V); (F); (F); (V); (F).
d)   (F); (V); (F); (V); (V).
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Instruções: As questões de 11 a 20 se referem ao texto a seguir.

Adolescer: o luto pelo fim da infância e o medo da vida adulta
Bebel Soares*

1§ Aprendi a reconhecer meus sentimentos. A entender cada um deles. A controlar a fúria, a raiva. Aprendi 
a acolher a tristeza, a frustração. Aprendi a deixar transbordar a alegria, a euforia. Depois de muito tempo, 
amadureci.

2§ Hoje sou brisa, mas já fui vendaval. Hoje sou montanha, mas já fui vulcão. Adolescer é uma tempestade. 
O luto pelo fim da infância, o medo da vida adulta. Os conflitos internos. As emoções transbordando, às vezes 
incontroláveis. 

3§ Ser adolescente é um desafio para quem é e para os responsáveis por esse ser em transformação. Hoje 
sou adulta e me preparo para ser mãe de adolescente.

4§ Adolescentes precisam é confiar no amor incondicional dos pais. Saber que estaremos por perto, mesmo 
ouvindo desaforos. Saber que estamos fazendo o certo, mesmo quando eles acham que está tudo errado. Que 
não vamos desistir deles. Que vamos insistir para que estudem. Que vamos repetir a mesma coisa mil vezes para 
ter certeza de que eles ouviram. 

5§ Adolescente não é adulto, e não é mais criança, e a gente se lembra tanto do que eles não são, que se 
esquece do que eles são. Esse é um desafio, olhar para o que eles são hoje, agora, e não o que eles deixaram 
de ser, ou o que eles não são ainda. Deixar de ver o que falta e olhar para as potências, as capacidades.

6§ Difícil é aceitar que eles estão crescendo e que está chegando a hora de deixarmos que voem sozinhos.
* Fundadora da Rede Materna Padecendo no Paraíso.                                                                                                                                  

Estado de Minas, Bem Viver, 21 fev. 2021, p. 6. Adaptado.

11)  É correto afirmar que o título do texto contém uma

a)   frase com função explicativa.
b)   estrutura oracional incoerente.
c)   oração de sentido imprecativo.
d)   forma verbal no imperativo singular.

12)  Nesse texto em que o gênero “crônica” se aproxima do gênero “conto”, é correto afirmar que, em certas 
passagens, a adolescência é abordada

a)   por meio de expediente expositivo, com diálogos e argumentação técnico-científica.
b)   sob a forma ficcional, mesclando dissertação e descrição e indiscutível acento agnóstico.
c)   de maneira confessional, com predominância da narração baseada em experiências concretas.
d)   com total objetividade narrativa, fiel aos acontecimentos, na perspectiva de um narrador onisciente.

13)   Com base na imagem que integra o texto de Bebel Soares, é correto afirmar que a ilustração, fundamentalmente,

a)   metaforiza uma das facetas da adolescência.
b)   distorce as discussões propostas pela autora.
c)   expressa um sentimento inadequado à temática.
d)   retrata objetivamente a ideia central apresentada.

14)  É correto afirmar que a frase “O luto pelo fim da infância, o medo da vida adulta.” (2§), no contexto em que foi 
empregada, pressupõe ser a adolescência, fundamentalmente, um período da vida humana bastante

a)   disléxico.
b)   diatópico.
c)   dilemático.
d)   dionisíaco.
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15)  Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre os aspectos estilísticos presentes no segundo 
parágrafo do texto.

(  ) A construção antitética se faz presente.
(  ) A analogia é um dos recursos empregados.
(  ) A repetição de palavras empobrece o discurso.
(  ) A denotação se sobrepõe à linguagem figurada.

A sequência correta é

a)   (V); (F); (F); (V).
b)   (F); (V); (V); (F).
c)   (F); (F); (V); (V).
d)   (V); (V); (F); (F).

16)  Leia os textos a seguir. 

TEXTO I

“A predicação verbal se refere ao tipo de relação que ocorre entre um verbo e os seus complementos na 
formação do predicado. Quando o predicado indica uma ação é formado por um verbo transitivo ou por um 
verbo intransitivo, sendo chamado de predicado verbal. Quando o predicado indica um estado, conferindo 
uma característica ao sujeito, é composto por um verbo de ligação, sendo chamado de predicado nominal. 
Assim, quanto à predicação, os verbos podem ser classificados em verbos transitivos, verbos intransitivos e 
verbos de ligação.”

Disponível em: < https://www.normaculta.com.br/predicacao-verbal/>. Acesso em: 27 fev. 2021. 

TEXTO II

“Saber que estaremos por perto, mesmo ouvindo desaforos.” (4§).

TEXTO III

Disponível em: https://guanhaes.mg.gov.br/saude-fique-em-casa/. Acesso em: 26 fev. 2021. Adaptado.

Com base no que se afirma no Texto I, a predicação do verbo em destaque no Texto II se repete no Texto III 
em

a)   “Cuide do coletivo...”
b)   “Continue em casa!”
c)   “...se não respeitar o isolamento...”
d)   “...conseguimos tratar de todos...”

17)  É correto afirmar que o último parágrafo do texto
a)   relativiza a postura saudosista adotada pela autora.
b)   corporifica uma discussão que é recorrente no texto.
c)   explicita uma postura indiferente em relação ao tema.
d)   expõe um contra-argumento para mitigar o que foi dito.
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18)  Preencha corretamente as lacunas do texto.
A função _______________ da linguagem está presente nos dois parágrafos iniciais no texto. Por meio 
desse tipo de função, é possível identificar opiniões, emoções, sentimentos e pontos de vista da autora. Uma 
das principais características dessa função é a presença de sequências em que predomina a ___________ 
pessoa do discurso, construindo a _______________ pretendida.

a)   conativa / primeira / objetividade
b)   referencial / terceira / subjetividade
c)   expressiva / primeira / subjetividade
d)   metalinguística / terceira / objetividade

19)  A colocação pronominal diz respeito à posição que os pronomes pessoais oblíquos ocupam na frase em 
relação ao verbo a que se referem.
A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. No período “Hoje sou adulta e me preparo para ser mãe de adolescente.” (3§), a próclise é opcional, ou
seja, pode-se empregar indiferentemente o pronome antes ou depois do verbo

PORQUE                   
II. conjunções coordenativas aditivas não atraem os pronomes oblíquos, razão pela qual aceita-se, 

também, a colocação do pronome posposto ao verbo, sendo correto grafar “...e preparo-me...”.

É correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é falsa e a II, verdadeira.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

20)  “Um texto, para ser um texto de verdade, não pode ser um punhado de frases soltas. Ele precisa apresentar 
conexões, tanto gramaticais quanto de ideias.”

                                         CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 41.

A esse respeito, avalie o que se afirma acerca dos elementos de coesão e das estruturas linguísticas do texto.

I. Em “Que vamos insistir para que estudem.” (4§), o conector “para que” introduz uma ideia de consecução.
II. No primeiro parágrafo há frases que se organizam com elipses que não comprometem a coerência 

textual, pois constituem unidades de sentido.
III. Na frase “...e para os responsáveis por esse ser em transformação.” (3§), o pronome demonstrativo faz 

referência a um termo mencionado anteriormente.
IV. Se houver a substituição da frase “Depois de muito tempo, amadureci.” (1§) por “A muito tempo, 

amadureci.”, mantém-se a correção gramatical do período.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e III.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   II e IV.
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Instruções: As questões de 21 a 30 se referem ao texto a seguir.

Como informar as crianças em momentos de crise?
Maria Carolina Cristianini*

1§ Enfrentar crises não é novidade para quem vive na Terra. Entre guerras, períodos de recessão e tragédias 
naturais e humanas, de tempos em tempos as crises surgem. É necessário muita sobriedade nesses momentos. 
E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la – conforme a 
possibilidade de atuação de cada um. Mas há outra questão. O mundo não é formado somente pelos maiores de 
idade.

2§ É a partir disso que convido a uma reflexão: como os adultos ao seu redor, ou você mesmo, têm explicado a 
crise atual – e os seus mais diversos sentidos –, causada pela pandemia de Covid 19, a crianças e adolescentes? 
Posso afirmar, com a segurança de uma trajetória que passa de 12 anos nesta área, que o jornalismo infantojuvenil 
é, sim, o melhor amigo de pais, mães, tios, tias, professores e professoras neste momento.

3§ Levar os fatos para os jovens, apurados com as mesmas técnicas usadas no jornalismo profissional “para 
adultos”, tem, sim, os mais diversos benefícios quando se está diante de algo que presenciamos pela primeira 
vez, como o novo coronavírus. Alguns desses impactos positivos: usa linguagem adequada para este público, 
garantindo o seu entendimento e o contexto do que está acontecendo; acalma diante da ansiedade que algo 
desconhecido naturalmente traz; e abre a oportunidade para que a criança ou o adolescente se sinta inserido na 
situação como parte integrante e ativa da sociedade, sem estar à margem do noticiário.

4§ O jornalismo infantojuvenil pode transformar uma geração, a partir da informação de qualidade e do 
incentivo ao desenvolvimento do senso crítico e à construção de uma cidadania ativa, em qualquer idade.

* Editora-chefe do jornal Joca, voltado para crianças e jovens.
Folha de S. Paulo, Tendências/Debates, 21 fev. 2021, p. A3. Adaptado.

21)  De acordo com as características e o estilo adotado no texto, é correto afirmar que o/a

a)  eixo temático gira em torno de uma realidade social e cultural, tratada de forma isenta e imparcial, 
requisitos da linguagem jornalística.

b)   exposição de fatos prevalece; há uma narrativa, uma história sendo contada, em que se inserem como 
personagens centrais a criança e o jovem.

c)   articulista busca convencer o leitor e espera conseguir sua adesão ao apresentar seu ponto de vista 
sobre o assunto, usando o poder da argumentação.

d)  contexto discursivo se organiza em torno da descrição de impressões, observações, características, 
pormenores e detalhes singulares acerca da pandemia.

22)  O texto escrito é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um receptor, no caso o 
leitor. 
A esse respeito, avalie o que se afirma a respeito do processo de elaboração do texto “Como informar as 
crianças em momentos de crise?”.

I. A autora defende a tese de que os adultos desconhecem o poder de transformação do jornalismo 
infantojuvenil e, por isso, apresenta uma crítica explícita sobre isso.

II. A produtora do texto faz referências a outros locutores, citando afirmações feitas por eles, o que 
caracteriza uma estratégia de convencimento em relação à tese defendida.

III. O texto, em determinada passagem, enfoca um fato global e nasce de uma indagação para a qual se 
projeta um posicionamento conclusivo baseado em conhecimentos obtidos.

IV. A jornalista utiliza recursos da língua para dar ênfase às suas opiniões, como, por exemplo, a repetição 
do advérbio de afirmação (2§ e 3§), intercalado em algumas frases que contêm essas opiniões.

Está correto apenas o que se afirma em
a)   I e II.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   III e IV.
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23) Nos textos a seguir discute-se o emprego da acentuação gráfica.

TEXTO I

“E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la – conforme 
a possibilidade de atuação de cada um.” (1§).

TEXTO II

Disponível em: https://ricardoazevedo.blogspot.com/2019/02/hagar-o-horrivel.html. Acesso em: 26 fev. 2021.

Preencha corretamente as lacunas no texto.

Empregou-se o acento circunflexo em “resolvê-la” (Texto I) e o acento agudo em “ajudá-lo” (Texto II) porque 
acentuam-se algumas formas verbais _______________ quando conjugadas com pronomes oblíquos 
_______________ em _______________. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a)   oxítonas / átonos / ênclise
b)   oxítonas / tônicos / ênclise
c)   paroxítonas / átonos / próclise
d)   paroxítonas / tônicos / próclise

24)  Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na frase “...E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e 
resolvê-la...” (1§), o termo em destaque foi empregado com o sentido de “função”, “dever”, “obrigação”. 
Todavia, essa mesma palavra, em outro contexto de uso, pode ter mais de uma significação: “parte que 
cada ator ou atriz representa”; “dinheiro em notas”; “letra de câmbio”. Isso ocorre

PORQUE                   
II. na língua portuguesa, essa multiplicidade de sentidos de uma palavra caracteriza um fenômeno linguístico 

denominado sinonímia, ou seja, a relação que se estabelece entre palavras de sentidos semelhantes, 
fato que promove a diversidade vocabular, evitando a repetição de termos e, consequentemente, 
contribuindo para a manutenção da coesão textual.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é verdadeira e a II, falsa.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

25)   “As conjunções subordinativas ligam duas orações, subordinando uma à outra. Com exceção das integrantes, 
essas conjunções iniciam orações que traduzem circunstâncias.”

                                                                                             CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
São Paulo: Companha Editora Nacional, 2010, p. 291.

Na frase “...e abre a oportunidade para que a criança ou o adolescente se sinta inserido na situação...”, o 
elemento coesivo em destaque pode ser substituído corretamente, sem alterar o sentido da frase original, por

a)   desde que.
b)   a fim de que.
c)   contanto que.
d)   por mais que.
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26)  “A pontuação marca na escrita as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso o sentido 
que se quer dar ao texto.”

                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 314. 

A esse respeito, avalie o que se informa sobre os sinais de pontuação.

I. Os travessões, no segundo parágrafo, complementam a informação expressa anteriormente.
II. As vírgulas em “E são os adultos que, efetivamente, assumem o papel...” (1§) isolam o aposto.
III. As aspas em “para adultos” (3§) são usadas com finalidade irônica para realçar a ambiguidade.
IV. A resposta para a indagação contida no título encontra guarida no segundo parágrafo do texto.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   III e IV.

27)  “O determinante é uma palavra que determina um nome, antecedendo-o num grupo nominal. Assim, precede 
o nome, concordando com ele, em gênero e número, e ajuda à construção do seu valor referencial, dando 
indicações sobre aquilo que o nome expressa e limitando ou concretizando o seu significado.”

                                                          Disponível em: <https://observalinguaportuguesa.org/classes-de-palavras-o-determinante/>. Acesso 
em: 26 fev. 2021.

Com base no conceito apresentado, é correto afirmar que o termo grifado é determinante de nome em

a)  “Entre guerras, períodos de recessão e tragédias naturais e humanas, de tempos em tempos as crises 
     surgem” (1§).
b)  “O jornalismo infantojuvenil é capaz de transformar uma geração, a partir da informação de qualidade e 
     do incentivo...” (4§).
c)  “Alguns desses impactos positivos: usa linguagem adequada para este público, garantindo o entendimento 
     e o contexto...” (3§).
d)  “...têm explicado a crise atual – e os seus mais diversos sentidos –, causada pela pandemia de Covid 19, 
     a crianças e adolescentes?” (2§).

28) “Na língua portuguesa, para construir sentido nos enunciados que produzimos, os verbos e nomes ligam-
se a outros termos de diferentes formas. [...] Quando um termo – verbo ou nome – exige a presença de 
outro, ele se chama regente ou subordinante; os que completam a sua significação chamam-se regidos ou 
subordinados. Quando o termo regente é um verbo, ocorre regência verbal. Quando o termo regente é um 
nome – substantivo, adjetivo, advérbio –, ocorre regência nominal”.

                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 355-356.

Com base nesse postulado, é correto afirmar que, no período “O jornalismo infantojuvenil pode transformar 
uma geração, a partir da informação de qualidade e do incentivo ao desenvolvimento do senso crítico e à 
construção de uma cidadania ativa, em qualquer idade.” (4§), os termos “uma geração” e “de uma cidadania 
ativa” devem ser analisados, respectivamente, como

a)   predicativo / complemento verbal.
b)   objeto direto / complemento verbal.
c)   predicativo / complemento nominal.
d)   objeto direto / complemento nominal.
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29)  Leia os textos a seguir.

TEXTO I

 “Palavra que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal.”
                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 

São Paulo: Atual, 2013, p. 181.

TEXTO II

“E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la...” (1§).

Preencha corretamente as lacunas.
Com base no conceito apresentado no Texto I, é correto afirmar que, no Texto II, o termo _______________ 
se classifica morfologicamente como _______________ e está empregado, na frase, com o valor semântico 
de _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é
a)   então / adjetivo / tempo
b)   então / advérbio / afirmação
c)   efetivamente / adjetivo / tempo
d)   efetivamente / advérbio / afirmação

30)  “Concordância é o princípio sintático segundo o qual as palavras dependentes se harmonizam, nas suas 
flexões, com as palavras de que dependem.”

                                                                                              CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
São Paulo: Companha Editora Nacional, 2010, p. 438.

A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na estrutura frasal “É necessário muita sobriedade nesses momentos.” (1§), realizou-se corretamente 
a concordância nominal e ela se justifica

PORQUE                   
II. o predicativo aparece às vezes na forma do masculino singular em locuções como “é necessário”, 

embora o sujeito seja substantivo feminino.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é verdadeira e a II, falsa.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

Instruções: As questões de 31 a 33 se referem à Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - RDC n° 166, de 24 de julho de 2017, que dispõe sobre a validação de métodos analíticos e 
dá outras providências.

31) É correto afirmar que o “processo documentado que qualifica um laboratório para uso de um método analítico 
proveniente de outro laboratório, assegurando que a unidade receptora possui conhecimento e está apta para 
executar o método analítico de acordo com a finalidade pretendida”, recebe o nome de

a) validação parcial.
b) validação analítica.
c) verificação de sistema.
d) transferência de método.

32) A sequência que apresenta corretamente os parâmetros que devem ser considerados para a validação do 
ensaio limite para teste de impurezas está indicada em

a) seletividade / linearidade.
b) intervalo / limite de detecção.
c) limite de detecção / seletividade.
d) precisão intermediária / limite de quantificação.

33)  A característica do método demonstrada por meio da sua capacidade de obter respostas analíticas diretamente 
proporcionais à concentração de um analito em uma amostra é corretamente chamada de

a) linearidade.
b) seletividade.
c) efeito matriz.
d) limite de quantificação. 

34) São características de uma substância farmacêutica que podem ser avaliadas ou determinadas pela técnica 
de análise térmica denominada calorimetria exploratória diferencial (Differential Scanning Calorimetry - DSC), 
exceto a/o

a) pureza.
b) ponto de fusão. 
c) forma polimórfica. 
d) tamanho de partícula.

35)  A Difração de Raios X de Pós se tornou uma técnica extremamente importante para fármacos, pois representa 
o método primário para a obtenção de informações fundamentais sobre a estrutura de uma substância 
cristalina. Nesta técnica, os resultados obtidos são representados graficamente na forma de difratogramas 
de raios X.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre a análise de difração de raios X.

(  ) Uma fase cristalina de uma substância pode produzir um ou mais padrões de difração de raios X.
(  ) Uma das principais características dos picos ou perfis de linha de difração em um difratograma de 

raios X é a sua posição em 2θ, que indica a posição angular do feixe de raio X difratado pelo cristalito.
(  ) A difração dos raios X por uma substância cristalina ocorre de acordo com a Equação ou Lei de Bragg.

A sequência correta é

a) (F); (V); (V). 
b) (V); (F); (F).
c) (F); (V); (F).
d) (V); (F); (V). 
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36)  Quando uma substância ativa farmacêutica é instável em solução, a técnica de secagem por liofilização é 
frequentemente utilizada para fornecer a estabilidade requerida. Resumidamente, o processo de liofilização 
divide-se em 3 etapas: (1) congelamento; (2) secagem primária e (3) secagem secundária. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre a técnica de secagem por liofilização.

(  ) Em muitos casos, é necessário adicionar à formulação que será submetida à liofilização excipientes 
que atuarão como agentes de volume (bulk). Açúcares, como o manitol, são geralmente utilizados 
nesta função.

(  ) Na primeira etapa de liofilização (congelamento), o soluto pode se comportar como um sólido cristalino, 
que congela em temperaturas abaixo do seu ponto de transição vítrea (Tg), ou como um sólido amorfo, 
que congela em temperaturas abaixo de sua temperatura eutética (Teu).

(  ) O fenômeno físico que ocorre na segunda etapa de liofilização (secagem primária) denomina-se 
evaporação.

(  ) A liofilização é um evento dependente exclusivamente da temperatura, sendo a capacidade de controle 
da pressão irrelevante em equipamentos liofilizadores.

A sequência correta é

a) (V); (F); (V); (V).
b) (F); (V); (F); (V).
c) (V); (F); (F); (F).
d) (F); (V); (V); (F). 

37)  É correto afirmar que, no Brasil, a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) que trata sobre as Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos é a

a) RDC 17, de 16 de abril de 2010.
b) RDC 301, de 21 de agosto de 2019.
c) RDC 69, de 8 de dezembro de 2014. 
d) RDC 200, de 26 de dezembro de 2017. 

38)   Sobre os estudos de estabilidade de longa duração dos insumos farmacêuticos ativos (IFA), dos medicamentos 
e dos produtos biológicos é correto afirmar que

a) devem demonstrar quais são os efeitos da exposição à luz na qualidade do IFA e do medicamento.
b) são os estudos que permitem fixar de forma definitiva o prazo de validade do IFA, medicamento ou produto 

biológico.
c) devem avaliar o possível impacto da exposição dos produtos biológicos a condições extremas, como 

congelamento ou altas temperaturas. 
d) podem ser projetados de forma que parte das amostras dos IFA e medicamentos de cada combinação de 

fatores de estabilidade do produto não é testada em todos os tempos, desde que baseado em justificativa 
técnico-científica. 

39)  De acordo com a Farmacopeia Brasileira 6ª edição – Volume 1, os produtos farmacêuticos não devem conter 
quantidades de solventes residuais superiores àquelas que permitam os dados de segurança. Neste sentido, 
os solventes podem ser classificados por avaliação de risco como “solventes que devem ser evitados” (Classe 
1); “solventes que devem ser limitados” (Classe 2) e “solventes com baixo potencial tóxico” (Classe 3). 

A sequência que apresenta apenas solventes residuais de Classe 2 está corretamente indicada em

a) etanol / acetona.
b) metanol / tolueno.
c) benzeno / 1,1,1 – tricloroetano.
d) tetracloreto de carbono / dimetilsulfóxido.
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40) A fabricação de medicamentos estéreis, como as vacinas, deve ser realizada em áreas limpas, que são 
classificadas de acordo com as características exigidas do ambiente em quatro graus de limpeza: grau A, 
grau B, grau C e grau D. Essas áreas devem ser submetidas a monitoramento ambiental, sendo verificados 
os níveis de contaminantes particulados e microbiológicos e sendo obrigatório o atendimento a limites de 
contaminação pré-estabelecidos para as condições “em repouso” e “em operação”. 

Quanto ao monitoramento ambiental de áreas limpas, é correto afirmar que

a) o monitoramento de partículas das áreas de Grau C e D em operação deve ser realizado de acordo com 
os princípios de gerenciamento de riscos da qualidade.

b) a classificação “em operação” só pode ser demonstrada durante as operações de fabricação, já que as 
operações simuladas podem não retratar o cenário real.

c) o número máximo permitido de partículas por m3 na área de Grau A em repouso é menor do que o número 
máximo permitido de partículas por m3 na área de Grau A em operação.

d) o monitoramento microbiológico deve ser realizado por meio de métodos como placas de sedimentação, 
amostragem de ar volumétrica e de superfície (por exemplo: cotonetes e placas de contato), sendo 
obrigatório o monitoramento microbiológico das luvas dos operadores em todas as áreas classificadas, 
independentemente do grau.

41)  As operações de fabricação de medicamentos estéreis executadas em áreas limpas são divididas em duas 
categorias: primeiro aquelas em que o produto passa por esterilização terminal e segundo, aquelas que são 
conduzidas assepticamente em algumas ou todas as etapas. 

Com relação à construção das salas limpas para a fabricação asséptica, é correto afirmar que 

a) pias e ralos são proibidos em áreas Grau A/B.
b) tetos falsos não precisam ser selados, a depender de sua função. 
c) os ralos devem ser equipados com válvulas ou sifões nas áreas Grau A/B.
d) as salas adjacentes de diferentes graus de limpeza devem ter um diferencial de pressão de ar filtrado de 

1 a 2 pascais (valor de referência).

42)  As formas farmacêuticas sólidas orais de liberação modificada são concebidas para modularem a liberação 
do fármaco, retardando ou prolongando a sua dissolução. Um exemplo de medicamento que possui liberação 
modificada é o Adalat Oros®, comprimidos de liberação prolongada indicados para tratamento da hipertensão 
arterial e doença arterial coronária. São comprimidos que possuem um sistema baseado na pressão 
osmótica (bomba osmótica), no qual o fármaco está contido em uma matriz revestida por uma membrana 
semipermeável, contendo um orifício. A membrana permite a penetração da água no comprimido, permitindo 
o “bombeamento” do fármaco através do orifício, o que possibilita sua liberação constante, sem interferência 
do pH do meio. A taxa na qual a água é capaz de passar por meio da membrana e o quão rapidamente a 
solução (ou suspensão) de fármaco é capaz de passar para fora pelo orifício controlam a taxa de liberação 
de fármaco. Esse sistema de liberação requer excipientes farmacêuticos específicos. 

São exemplos de excipientes que podem ser usados para a constituição de bombas osmóticas, utilizadas em 
formas farmacêuticas orais de liberação prolongada, exceto

a) poliuretano.
b) etilcelulose. 
c) álcool polivinílico.
d) acetato de celulose.

43)  A Cromatografia a Líquido de Alta Eficiência (CLAE) é uma técnica de separação fundamentada na distribuição 
dos componentes de uma mistura entre duas fases imiscíveis: a fase móvel, líquida, e a fase estacionária, 
sólida, contida em uma coluna cilíndrica. Os resultados das análises de cromatografia são analisados na 
forma de cromatogramas.

A respeito da interpretação dos cromatogramas, é correto afirmar que

a) a resolução (R) é indicativo da eficiência da coluna.
b) o tempo de retenção em cromatografia é característico e exclusivo da substância analisada.
c) o número de pratos teóricos (N) é o parâmetro cromatográfico que indica o grau de separação entre duas 

substâncias em uma mistura.
d) a relação pico/vale pode ser empregada como um critério de adequabilidade do sistema em ensaios 

de substâncias relacionadas.
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44)  O teste de dissolução possibilita determinar a quantidade de substância ativa dissolvida no meio de dissolução 
quando o produto é submetido à ação de aparelhagem específica, sob condições experimentais descritas. Na 
avaliação dos resultados dos testes de dissolução, a quantidade de substância ativa (fármaco) dissolvida é 
determinada pelo termo “Q”, sendo o valor de Q especificado na monografia individual do produto. Quando se 
trata de produtos de liberação prolongada, aplicam-se os termos Q1 e Q2, que correspondem à quantidade 
mínima e máxima de fármaco dissolvido em cada intervalo de tempo especificado na monografia, expressos 
como porcentagem da quantidade declarada. 

A respeito do método de avaliação da dissolução (liberação), dos estágios de avaliação da liberação (L) e dos 
critérios de aceitação do teste de dissolução (liberação) para formas farmacêuticas de liberação prolongada, 
como o Adalat Oros®, é correto afirmar que

a) para a avaliação da dissolução de formas farmacêuticas de liberação prolongada, devem-se utilizar, 
necessariamente, cestas (Método 1) para prover a agitação do meio de dissolução. 

b) a metodologia de avaliação da dissolução de formas farmacêuticas de liberação prolongada deve incluir 
um estágio de teste em meio de dissolução ácido e um estágio de teste em meio de dissolução tampão 
pH 6,8.

c) no estágio de avaliação da liberação L1, devem ser testadas 6 unidades do produto, e o resultado individual 
de cada unidade deve se inserir no intervalo estabelecido (Q1 e Q2) para cada determinado tempo e 
nenhum resultado individual pode ser inferior ao Q do último tempo.

d) no estágio de avaliação da liberação L3, o critério de aceitação estabelece que a média de 24 unidades 
(L1 + L2 + L3) deve ser igual ou maior do que Q, e no máximo duas unidades podem apresentar resultados 
inferiores a Q – 15% e nenhuma unidade pode apresentar resultado inferior a Q – 25%.

45)   A maioria dos compostos orgânicos podem se cristalizar em duas ou mais estruturas sólidas tridimensionais, 
capacidade que recebe o nome de polimorfismo. Na indústria farmacêutica, o polimorfismo é considerado um 
fenômeno de grande importância, pois pode alterar propriedades como biodisponibilidade, processabilidade 
e estabilidade do insumo farmacêutico ativo. 

São propriedades que podem diferir entre distintas formas polimórficas de um mesmo insumo farmacêutico 
ativo, exceto as da sequência indicada em

a) temperatura de fusão / solubilidade.
b) volume de cela unitária / entalpia.
c) morfologia / grupo farmacofórico. 
d) higroscopicidade / propriedades de fluxo.

46) São tipos de água para uso farmacêutico a água purificada (AP), a água para injetáveis (API) e a água 
ultrapurificada (AUP). 

A respeito de sua produção, parâmetros críticos e controle de qualidade, é correto afirmar que

a) considerando as particularidades de cada sistema, é recomendável que as amostras de água sejam 
retiradas apenas no local de sua geração, de forma que os resultados não sejam influenciados pela 
variabilidade dos pontos de uso.

b) para manter baixos os níveis de endotoxinas na API, é recomendável o uso de filtros de retenção 
microbiológica na saída ou no retorno dos sistemas de distribuição, de forma a se reduzir a contaminação 
microbiológica circulante, fonte crítica de endotoxinas. 

c) a água purificada, aplicável à produção de medicamentos e cosméticos em geral, lavagem de material, 
preparo de soluções reagentes, tampões, entre outros, deve apresentar contagem do número total de 
bactérias heterotróficas de, no máximo, 10 UFC/100mL. 

d) o alvo do controle microbiológico da água para uso farmacêutico são as bactérias patogênicas, existindo a 
necessidade de identificar ou selecionar certas espécies de microrganismos que podem ser prejudiciais a 
processos e produtos como, por exemplo, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli.

47)  São características que devem ser equivalentes entre o medicamento teste e o medicamento referência no 
estudo de equivalência farmacêutica de comprimidos e cápsulas, exceto a/o

a) pureza.
b) dissolução. 
c) mecanismo de liberação.
d) uniformidade de conteúdo.
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48)  Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre o estudo de equivalência farmacêutica, 
os ensaios de desempenho e os critérios de bioisenção para a forma farmacêutica spray nasal.

(  ) Não se aplica a realização do estudo de perfil de dissolução comparativo.
(  ) O ensaio de desempenho específico pode incluir a demonstração da comparabilidade do manuseio 

dos dispositivos.
(  ) A análise de distribuição do tamanho de partículas/gotículas por difração a laser não precisa ser realizada 

no ensaio de desempenho se comprovado que cada acionamento do dispositivo do medicamento teste 
entrega a mesma quantidade de fármaco do acionamento do dispositivo do medicamento referência.

(  ) O número de atuações por dispositivo e o padrão de spray são testes obrigatórios no estudo de 
equivalência farmacêutica.

(  ) O estudo de bioequivalência pode ser dispensado desde que o medicamento teste contenha o 
mesmo fármaco, na mesma concentração e com a mesma composição qualitativa de excipientes na 
formulação, em relação ao medicamento referência.

A sequência correta é

a) (V); (F); (V); (F); (V).
b) (V); (V); (F); (V); (F).
c) (F); (V); (F); (V); (V).
d) (F); (F); (V); (F); (F).

49)  O processo de compressão de comprimidos acontece mediante a aplicação de uma força externa sobre as 
partículas de um pó ou de outro sistema particulado sólido, resultando na transferência de força através dos 
pontos de contato interparticulares, promovendo assim uma deformação no material. Esta deformação pode 
apresentar comportamento do tipo elástico, plástico ou destrutivo. 

Sobre o processo de compressão, é correto afirmar que

a)  a deformação do tipo plástica é tempo-dependente e ocorre quando o grau de deformação está relacionado 
ao estresse aplicado e ao tempo de carga.

b) os materiais cristalinos apresentam, em geral, tendência à deformação do tipo plástica, enquanto os 
materiais amorfos tendem à deformação elástica.

c) o comportamento elástico se caracteriza pela manutenção da massa compactada, não ocorrendo 
recuperação do volume inicial quando encerrada a aplicação de força.

d) as deformações destrutivas resultam em rupturas e acontecem quando a intensidade da força excede a 
capacidade de deformação plástica ou elástica do material, obtendo-se a ruptura estrutural como resposta.

50)  Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma acerca do processo de scale-up de produtos na 
indústria farmacêutica.

(  ) Uma das possibilidades de falha durante o scale-up é o dimensionamento incorreto do tamanho do 
lote de escala industrial. 

(  ) Durante o scale-up podem ser utilizados parâmetros de processo nos equipamentos industriais 
diferentes daqueles utilizados nos equipamentos laboratoriais.

(  ) A comparação entre o princípio de funcionamento dos equipamentos em escala laboratorial e industrial 
não é fator relevante no planejamento do scale-up.

(  ) Alterações na formulação e mudanças na ordem de adição dos insumos podem levar a falhas no 
scale-up.

A sequência correta é

a) (F); (F); (V); (F).
b) (V); (V); (F); (V).
c) (F); (V); (F); (F).
d) (V); (F); (F); (V).
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51)   As soluções são uma das formulações farmacêuticas mais antigas na história da medicina. São administradas 
por diferentes vias, que exigem requisitos específicos da formulação. Embora todas as soluções farmacêuticas 
devam ser estáveis e aceitáveis aos pacientes, alguns requisitos para as soluções podem variar de acordo 
com características específicas necessárias para cada via de administração. 

Associe as colunas corretamente, relacionando a via de administração ao seu requisito específico. 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO        REQUISITOS
(1) 
(2) 
(3) 
(4)
(5)

Oral                           
Tópica
Ocular
Nasal
Parenteral

(  ) Tolera uma faixa de pH estreita, apenas de 5,5 a 6,5; deve ser isotônica 
em relação ao meio de aplicação e com viscosidade próxima a esse; 
geralmente são utilizados agentes flavorizantes e adoçantes.

(  ) O veículo pode ser aquoso ou não aquoso; coloide elástico em solvente 
volátil é uma das opções de formulação, onde o solvente evapore 
rápido após aplicação, deixando um filme polimérico no local.

(  ) Devem ser estéreis e livres de pirogênio e, em geral, ter valor próximo 
do pH fisiológico, mas uma faixa ampla entre 3 e 9 é bem tolerada, já 
que a solução é rapidamente diluída no meio de aplicação.

(  ) Devem ser soluções aquosas, geralmente com pH neutro, embora uma 
faixa entre 2 a 9 possa ser tolerada; a viscosidade é fator relevante 
para a escoabilidade.

(  ) A maioria dos compostos é aquosa; devem ser soluções estéreis e 
conter conservantes antimicrobianos; a rigor, o pH da solução deve ser 
próximo de 7,4 ou ligeiramente alcalino, mas questões relacionadas 
à solubilidade, absorção e estabilidade do fármaco podem requerer 
outras faixas de pH, sendo que o local de aplicação tolera pH de 3,5 a 
9 e deve ser isotônica em relação ao meio de aplicação para minimizar 
irritação e desconforto.

A sequência correta dessa associação é

a) (2); (1); (5); (4); (3).
b) (2); (4); (3); (1); (5).
c) (4); (2); (1); (3); (5).
d) (4); (2); (5); (1); (3).

52)  A Instrução Normativa n°47/2019 é uma norma complementar às Boas Práticas de Fabricação (BPF) definidas 
pela RDC n° 301/2019 e dispõe das atividades de qualificação e validação. A norma aborda diferentes tipos 
de validação de processo e abordagens que buscam a realização do produto ao longo do seu ciclo de vida, 
ou seja, envolve todas as fases da vida útil do produto, desde o desenvolvimento inicial até a descontinuação 
do uso. 

Sobre validação de processo e ciclo de vida do produto, é correto afirmar que

a) a verificação continuada do processo é uma abordagem alternativa para a validação de processo, na qual 
o desempenho do processo de fabricação é continuamente monitorado e avaliado por meio de tecnologias 
analíticas de processo.

b) depois de realizada a validação do processo e já na fase de produção de lotes industriais, deve-se entrar 
na etapa de verificação contínua do processo, que é a evidência documental de que o processo é mantido 
dentro do estado de controle durante a produção comercial.

c) o processo de fabricação desenvolvido pela abordagem tradicional deve passar por um programa de 
validação retrospectiva, envolvendo a avaliação da experiência passada de produção, sob a condição de 
que a composição, os procedimentos e os equipamentos permanecem inalterados.

d) a validação de processo da etapa de embalagem pode ser dispensada para registro de um novo produto, se 
utilizada a estratégia de abordagem por agrupamento, uma abordagem de validação baseada na ciência e 
risco que se aplica, por exemplo, no caso de o novo produto ter um mesmo tipo de sistema de fechamento 
da embalagem de outros produtos já validados, mesmo que o tamanho da embalagem seja diferente. 
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53)  Em relação aos conceitos de Quality by design, incorporados pela Instrução Normativa n°47, de 21 de agosto 
de 2019, que dispõe sobre as boas práticas de fabricação complementares às atividades de qualificação e 
validação, é correto afirmar que

a) a especificação de requisito do usuário é a propriedade ou característica física, química, biológica ou 
microbiológica que deve estar dentro de um limite, faixa ou distribuição aprovados para garantir a qualidade 
desejada do produto.

b) o parâmetro crítico do processo é o parâmetro de processo cuja variabilidade tem um impacto em um 
atributo crítico da qualidade e, portanto, deve ser monitorado ou controlado para garantir que o processo 
produza um produto com a qualidade desejada.

c) o espaço de desenho (design space) é a combinação multidimensional e a interação de variáveis de entrada 
como, por exemplo, atributos do material e parâmetros do processo que demonstram fornecer garantia de 
qualidade; trabalhar dentro do espaço de desenho é considerado uma alteração e normalmente inicia um 
processo de mudança pós-registro.

d) a estratégia de controle trata do conjunto planejado de controles, derivado da compreensão atual do produto 
e do processo, que garante o desempenho do processo e a qualidade do produto, sendo que os controles 
não podem incluir parâmetros e atributos relacionados ao insumo farmacêutico ativo ou a matérias-primas 
e materiais do medicamento, somente condições de operação de instalação e equipamentos, controles em 
processo, especificações de produto terminado e os métodos associados e frequência de monitoramento 
e controle.

54)  A validação de limpeza na indústria farmacêutica é parte integrante das Boas Práticas de Fabricação (BPF) e 
deve ser realizada para confirmar a eficácia de qualquer procedimento de limpeza para todos os equipamentos 
com contato direto com os produtos. 

Sobre a validação de limpeza é correto afirmar que

a) o procedimento de amostragem de resíduos nos equipamentos durante o processo de validação de 
limpeza inclui swab e água de enxágue (rinsagem), exclusivamente. 

b) o relatório de validação de limpeza deve especificar ou referenciar os locais a serem amostrados, justificar 
tecnicamente a seleção destes, além de definir os critérios de aceitação.

c) quando o processo de limpeza é ineficaz ou não é apropriado para algum equipamento, este equipamento 
pode ser dedicado ou outras medidas apropriadas devem ser usadas para cada produto.

d) não há um limite de níveis de resíduos aceitáveis para agentes de limpeza, tais como detergente e álcool 
etílico, utilizados para sanitização dos equipamentos da linha fabril, já que a validação de limpeza deve 
comprovar que o procedimento de limpeza remove totalmente esse tipo de resíduo.  

55)  O gráfico mostra uma carta controle hipotética do teste de determinação de peso, obtida durante a análise de 
Controle Estatístico de Processo, referente ao período de um ano de coleta de dados na revisão de qualidade 
de um produto (Revisão Periódica de Produto) na forma farmacêutica comprimido.

Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora.

Pela análise do gráfico, é correto afirmar que

a) observa-se tendência de desvio do valor teórico.
b) todos os resultados apresentados estão dentro dos limites de controle. 
c) o limite inferior de especificação é 360,0mg e o limite superior é 380,0mg. 
d) o produto se mostra fora de controle e intervenções no processo são necessárias. 
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56)  De acordo com o Guia de Qualidade Quality Risk Management do International Conference on Harmonization 
(ICH-Q9) e com os requisitos de boas práticas de fabricação, o gerenciamento de risco da qualidade é 
um processo sistemático de avaliação, controle, comunicação e revisão de riscos para a qualidade do 
medicamento. Para uso na indústria farmacêutica, dois princípios básicos devem ser considerados: ser 
baseado em conhecimentos científicos e utilizar de documentação e nível de esforço proporcionais ao nível 
de risco. Nesse sentido, diversas ferramentas de análise de risco de complexidades distintas são comumente 
utilizadas, devendo ser aplicadas em conformidade com o nível do risco avaliado. 

São exemplos de ferramentas de análise de risco, exceto

a) Fault Tree Analysis (FTA) - Análise da árvore de falhas. 
b) Failure Mode Effects Analysis (FMEA) – Análise de modo e efeito da falha.
c) Corrective Action and Preventive Action (CAPA) – Ações corretivas e preventivas. 
d) Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) – Análise de risco dos pontos críticos de controle.

57)  De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - RDC N° 
200, de 26 de dezembro de 2017, que dispõe sobre os critérios para a concessão e a renovação do registro 
de medicamentos com princípios ativos sintéticos e semissintéticos, classificados como novos, genéricos e 
similares, e dá outras providências, a documentação técnica de qualidade para registro de um medicamento 
deve incluir relatórios técnicos contendo informações sobre o produto, o processo e os insumos, dentre outros 
requisitos, considerando que a embalagem primária, aquela que mantém contato direto com o medicamento, 
é um importante insumo de um produto farmacêutico.

A sequência que apresenta corretamente os requisitos exigidos na documentação técnica relacionada à 
embalagem primária para registro de medicamentos está indicada em

a) descrição do material / especificações / método analítico / resultados de controle de qualidade.
b) descrição do material / especificações / caracterização termodinâmica / resultados de controle de qualidade.
c) dimensões do material / caracterização termodinâmica / método analítico / resultados de controle em 

processo.
d) dimensões do material / especificações de controle de qualidade / método analítico / resultados de controle 

em processo.

58)  A Instrução Normativa nº 43, de 21 de agosto de 2019, dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação (BPF) 
complementares aos sistemas computadorizados utilizados na fabricação de medicamentos. Um sistema 
computadorizado é um conjunto de software e componentes de hardware que, juntos, cumprem certas 
funcionalidades. 

São determinações para manutenção das BPF relacionadas aos sistemas computadorizados, exceto

a) a extensão dos controles de segurança deve ser determinada de acordo com uma avaliação da criticidade 
do sistema computadorizado.

b) todo dado armazenado eletronicamente deve possibilitar a geração de cópia impressa clara e ser verificado 
quanto à acessibilidade, legibilidade e exatidão.

c) para dados críticos inseridos manualmente, deve haver uma verificação adicional da exatidão dos dados; 
essa verificação somente pode acontecer por um meio eletrônico validado.

d) a especificação de requerimento do usuário deve descrever as funções requeridas ao sistema 
computadorizado e necessariamente se basearem em uma avaliação de risco documentada e no impacto 
às boas práticas de fabricação.

59) Emulsão é uma dispersão de dois líquidos imiscíveis (ou parcialmente miscíveis), sendo um distribuído 
uniformemente na forma de gotículas finas (a fase dispersa) por meio do outro (a fase contínua). Os líquidos 
imiscíveis são, por convenção, descritos como “óleo” e “água”, já que, invariavelmente, um dos líquidos é 
apolar (um óleo, cera ou lipídio) e o outro é polar (água ou uma solução aquosa). Como as emulsões são 
termodinamicamente instáveis, retornam para fases contínuas separadas de óleo e água, a não ser que 
sejam cineticamente estabilizadas pela adição de agentes emulsificantes. 

São exemplos de agentes emulsificantes típicos utilizados como excipientes de formulações farmacêuticas 
do tipo óleo/água de emulsões tópicas, exceto

a) cetrimida. 
b) estearato de sódio.
c) laurilsulfato de sódio.
d) mono-oleato de sorbitana.
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60) Nas negociações de contratos de fornecimento de doses das vacinas de COVID-19 entre o Ministério da 
Saúde e os laboratórios produtores, muito se ouviu falar na mídia sobre a responsabilização das partes 
envolvidas quanto aos danos aos pacientes submetidos à vacinação. Essa responsabilização acontece na 
fase de farmacovigilância, que contempla as atividades relacionadas à detecção, avaliação, compreensão e 
prevenção de eventos adversos ou quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos. A legislação 
da Anvisa que regulamenta as atividades de farmacovigilância é a RCD n° 406, de 22 de julho de 2020. 

São exigências regulatórias determinadas pela RDC n° 406/2020, exceto

a) os detentores de registro de medicamento são responsáveis pelas ações de farmacovigilância relacionadas 
aos seus produtos.

b) os detentores de registro de medicamento são responsáveis por acompanhar e avaliar todos os casos 
de exposição a medicamentos de pacientes grávidas e seus filhos após o nascimento, quando do seu 
conhecimento.

c) para ser considerada válida e reportável, a notificação deve contemplar, no mínimo, os seguintes dados: 
identificação do notificador, identificação do paciente, descrição do evento adverso e nome do medicamento 
suspeito.

d) os detentores de registro de medicamento devem notificar todos os eventos adversos graves ocorridos em 
território nacional, no prazo máximo de 30 dias corridos, contados da data de recebimento da informação 
relacionada à ocorrência; casos de inefetividade terapêutica de vacinas possuem prazo de 7 dias corridos. 
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REDAÇÃO

TEXTO I 

Linguagem neutra pode ser considerada movimento social e parte da evolução da língua

Para Heloisa Buarque de Almeida, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre os Marcadores Sociais 
da Diferença (Numas), a demanda por uma linguagem inclusiva pode ser considerada um movimento 
social e faz parte da evolução da língua. “É interessante entendermos isso como um movimento social e 
de transformação. A sociedade está sempre em transformação. Há discursos que acham que as coisas são 
fixas, mas não é assim e nunca foi.”

                                       Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/linguagem-neutra-pode-ser-considerada-movimento-social-e-parte-
da-evolucao-da-lingua/. Acesso em: 06. Mar. 2021. Adaptado.

TEXTO II

Não existe erro de português! Mas… por que não? E a norma padrão? A língua é uma ferramenta social e 
seus principais objetivos são a comunicação e expressão. Por isso, ela também é um organismo vivo, sendo 
modificada todos os dias por seus falantes com a intenção de que ela possa atender às suas necessidades.
A norma padrão prescreve regras de como devemos falar e escrever que devem ser usadas em contextos 
formais, ou seja, no vestibular, em um artigo científico etc.; mas todos nós fugimos dessa norma nas nossas 
falas e textos diariamente, em maior ou menor nível. [...] Zombar de uma variação linguística não-padrão 
tem nome, é preconceito linguístico. Acreditar que exista pureza na língua e que ela possa ser estragada, é 
purismo gramatical.
A linguagem neutra é mais uma das mudanças recorrentes da língua, criada para preencher uma lacuna na 
língua portuguesa. Seu uso é perfeitamente aceitável.

Disponível em: https://twtext.com/article/1266028324045893632. Acesso em: 06 mar. 2021. Adaptado.

TEXTO III

Fiquem calmes, amigues!
Sérgio Rodrigues*

Nos últimos dias, a minoritária porção letrada da população brasileira – diante da gloriosa indiferença da 
maioria, é verdade – tem se dividido com paixão entre os que são contra e os que são a favor de escrever e 
falar “querides brasileires”.
Recomendo pôr a bola no terreno. Quem opta por escrever “querides amigues” tem esse direito? Óbvio que 
sim. Como teria o de escrever “kerydez amyguez”, à moda de Glauber Rocha, se lhe desse na telha.
Naturalmente, quando se provoca, muitos reagem à provocação. Acho que não faz bem à causa de ninguém 
pintar os que se incomodam ou fazem humor com isso como reacionários ou escravos da gramática normativa. 
Mesmo porque esta não vem ao caso.
Estamos falando de gramática profunda. Campanhas bem conduzidas podem estigmatizar uma palavra ou 
pôr uma nova em circulação, mas mexer em estruturas desse tipo é outra conversa. Tudo o que sei sobre 
linguagem (admito que não é muito) me diz que a novidade terá fôlego curto. Línguas mudam o tempo todo, 
mas não assim.

* Escritor e jornalista, autor de “O Drible” e “Viva a Língua Brasileira”.
                                 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergio-rodrigues/2020/11/fiquem-calmes-amigues.shtml>. 

Acesso em: 21 fev. 2021. Adaptado.
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PROPOSTA

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, elabore um texto dissertativo-argumentativo em prosa e na modalidade escrita segundo a norma 
culta da Língua Portuguesa, com no máximo 30 (trinta) linhas e letra legível, respondendo à seguinte 
indagação:

Linguagem Neutra: uma consequência da mutabilidade e da dinamicidade 
da língua ou simples modismo?

Atenção: 

- Assuma um posicionamento sobre o tema, sem se desviar do assunto. 

- Privilegie a clareza, a concisão e a coerência na exposição do pensamento.

- Utilize argumentos convincentes para fundamentar seu ponto de vista.

- Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
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                                                             Exame de Admissão 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO                              

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 
30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos 
Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta); 
e uma página de rascunho para redação.

2.    Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira se:

       ► a numeração das questões e a paginação estão corretas;

     ► todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, 
solicite imediatamente ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; 

        ► a “versão” da prova e a “especialidade” constantes deste caderno de questões correspondem aos campos 
“versão” e “especialidade” contidos em seu Cartão de Respostas; e

       ► se o número do Cartão de Respostas corresponde ao número constante do verso da Folha de Redação.

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.). 

4. Os candidatos não devem identificar/assinar a Folha de Redação.

5. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

6. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a 
mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou 
material (inclusive as de cunho religioso); gorro, “bibico”, lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; 
qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e 
embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas 
de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta 
de corpo não transparente; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone 
celular, smartphone ou similar; notebook, tablet; pen drive; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; 
controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/
ou quaisquer instrumentos que receba, transmita ou armazene informações. Não é permitido o porte de armas 
de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou 
de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato. 

7. No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

8. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de 
Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente 
ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira 
responsabilidade do candidato e também considerados incorretos.

9. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas e a sua Folha de Redação para não amassá-los, 
molhá-los, dobrá-los, rasgá-los, manchá-los ou, de qualquer modo, danificá-los. O Cartão de Respostas e a 
Folha de Redação não serão substituídos.

10. A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos. Recomenda-se ao candidato iniciar a 
marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.

11. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer 
obrigatoriamente no Setor de Provas por, no mínimo, 2 (duas) horas após o seu início. O caderno de 
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, 4 (quatro) 
horas.

12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de 
Respostas, Folha de Redação ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

13. É obrigatório que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão 
de Respostas e a Folha de Redação.

14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão 
de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a não correção da prova e à exclusão do 
Exame.


