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6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início; 
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

População em situação de rua 

 

Um dos reflexos do intenso processo de exclusão social 

é a população em situação de rua que, em decorrência da ocupação 

do solo urbano estar baseada na lógica capitalista de apropriação 

privada do espaço mediante o pagamento do valor da terra, não 

dispõe de renda suficiente para conseguir espaços adequados para 

a habitação e, sem alternativas, utiliza as ruas da cidade como mo-

radia. Conforme definição da Secretaria Nacional de Assistência 

Social, a população em situação de rua se caracteriza por ser um 

grupo populacional heterogêneo, composto por pessoas com dife-

rentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza 

absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de habita-

ção convencional regular, sendo compelidas  a utilizar a rua como 

espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de forma 

permanente. 

               Entre os principais fatores que podem levar as pessoas a 

irem morar nas ruas estão: ausência de vínculos familiares, perda 

de algum ente querido, desemprego, violência, perda da autoes-

tima, alcoolismo, uso de drogas e doença mental.  

    Embora grande parte dos estu-

dos sobre esse tipo de população tenha sido realizada no século 

XX, há registros de sua existência desde o século XIV. Portanto, 

a população em situação de rua não teve a devida atenção nos sé-

culos anteriores, e sua abordagem pode ter sido impulsionada pelo 

aumento de seu contingente, visto que a cada ano mais indivíduos 

utilizam as ruas como moradia.  No Brasil, o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome realizou entre os anos 

de 2007 e 2008 uma pesquisa em 71 cidades brasileiras com po-

pulação superior a 300 mil habitantes (exceto São Paulo, Belo Ho-

rizonte, Recife e Porto Alegre). Os resultados dessa pesquisa fo-

ram divulgados em 2008, demonstrando que 31.922 pessoas utili-

zam as ruas como forma de moradia no país. Entretanto, esses nú-

meros são bem maiores, pois cidades importantes não fizeram 

parte desse levantamento. Apesar da realização de alguns progra-

mas sociais, poucas políticas públicas são desenvolvidas para so-

lucionar esse problema. As Organizações Não Governamentais 

(ONGs) e as Instituições Religiosas se destacam nos serviços de 

amparo a essas pessoas, atuando na distribuição de alimentos, rou-

pas e cobertores. Outro trabalho de assistência são os abrigos tem-

porários e os albergues que, de um modo geral, são considerados 

insuficientes para suprir a demanda dessa população.  

  O desinteresse do Estado influencia diretamente 

no comportamento da sociedade, haja vista que os moradores de 

rua são tratados, ora com compaixão, ora com repressão, precon-

ceito, indiferença e violência. Nesse sentido, devem ser desenvol-

vidas políticas que atuem na causa do problema, não somente em 

serviços de distribuição de alimentos e outros objetos, proporcio-

nando dignidade para todos os habitantes. 

                                           
(https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/populacao-situacao-rua.htm) 

 

01- Conforme o texto:  

 

A. A presença de uma parcela da população brasileira em 

situação de rua intensificou-se após estudos realizados 

recentemente, já que em outras épocas não havia resquí-

cios. 

B. As razões que condicionaram os cidadãos a se tornarem 

parte da população em situação de rua estão restritamente 

veiculadas ao abandono por membros familiares ou a 

perda de pessoas próximas. 

C. A utilização da rua como forma de moradia expõe a situ-

ação vivida por uma parte da sociedade brasileira, resul-

tado de um sistema excludente e movido pelo capital. 

D. Ações solidárias de uma parte da sociedade  e  de  ONG’s  

buscam solucionar esse problema de maneira que atenda 

a toda a população em situação de rua,  sem exceção. 

E. Medidas efetivas  para sanar as causas dessa condição de 

população em situação de rua pelo governo sobrepõem-

se às emergenciais e paliativas. 

 

02- No texto, há vários recursos linguísticos que retomam 

expressões e termos formando uma rede de  sentidos.  Assinale a 

alternativa em que os termos selecionados remetem, no texto, à 

expressão “população em situação de rua”: 

 

A. ‘principais fatores’ e ‘com população superior’ 

B. ‘grupo populacional heterogêneo’ e ‘mais indivíduos’ 

C. ‘pessoas utilizam as ruas’ e ‘parte desse levantamento’ 

D. ‘esse tipo de população’   e   ‘registros de sua existência’ 

E. ‘amparo a essas pessoas’ e  ‘comportamento da socie-

dade’ 

 

03- No fragmento: “... sendo compelidas a utilizar  a rua como 

espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de forma 

permanente.”, o vocábulo sublinhado pode ser substituído sem 

mudança semântica por: 

 

A. ... sendo  obrigadas a utilizar... 

B. ... sendo  influenciadas a utilizar... 

C. ... sendo puxadas a utilizar... 

D. ... sendo manipuladas a utilizar... 

E. ... sendo persuadidas a utilizar... 

 

04- No trecho: “... há registros de sua existência desde o século 

XIV.”, o fragmento sublinhado exerce função sintática semelhante 

ao que se destaca na alternativa: 

 

A. “... demonstrando que 31.922 pessoas utilizam...” 

B. “...os moradores de rua são tratados...”  

C. “... políticas que atuem na causa do problema...” 

D. “... não dispõe de renda suficiente...” 

E. “... processo de exclusão social é a população em situa-

ção de rua...” 

 

05- Considerando as normas da Ortografia vigente, é inadequado 

afirmar que: 

 

A. Em: “perda da autoestima”, o termo destacado deve ser 

grafado sem o hífen da mesma forma que ocorre com ‘se-

miárido’, ‘coautor’ e ‘infraestrutura’. 

B. Em: “aumento de seu contingente”, o vocábulo em des-

taque possui sua escrita com G, assim como os termos  

tigela’, restringem’ e ‘geringonça’. 

C. Em: “trabalho de assistência”, a palavra grifada grafa-se 

com SS, como também são grafadas as palavras ‘autos-

suficiente’, ‘digressão’ e ‘contrassenso’. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/populacao-situacao-rua.htm
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D. Em: “em decorrência da ocupação”, o termo grifado pos-

sui escrita com RR, como ocorre com os vocábulos ‘au-

torretrato’, ‘antirrugas’ e ‘contrarregra’.  

E. Em: “ora com compaixão”, grafa-se a palavra sublinhada 

com X, igual à escrita dos termos  ‘xenófobo’, ‘bolixe’ e 

‘enxumaçar’. 

 

06- No trecho: “a população em situação de rua que [...] não dispõe 

de renda suficiente”, emprega-se plenamente as normas da 

regência verbal. Indique a alternativa cujo enunciado diverge 

desses princípios estabelecidos pela norma culta. 

 

A. As situações precárias a que se submete a população em 

situação de rua no Brasil registram as marcas da exclusão 

social. 

B. A população em situação de rua da qual os governantes 

se esquecem recebe ajuda de uma pequena parcela da po-

pulação. 

C. A falta de uma moradia digna de que tantos cidadãos se 

queixam faz ressurgir problemas de séculos passados. 

D. As ruas da cidade nas quais mora a população em situa-

ção de rua demonstram a luta diária por espaço urbano e 

por sobrevivência. 

E. As condições dignas de habitação as quais sonha essa po-

pulação em situação de rua devem ser prioridade nas 

ações do Estado. 

 

07- Analise as proposições a seguir em relação  aos aspectos 

morfossintáticos presentes no texto e assinale a alternativa correta. 

 

A. No trecho: “a população em situação de rua se caracte-

riza”, tem-se um verbo em destaque que se encontra no 

mesmo tempo e modo do grifado em: ‘a população em 

situação de rua não teve’. 

B. No trecho: “No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome...”, a expressão em destaque 

caracteriza o nome “Ministério’ e exerce a função de ad-

junto adnominal. 

C. No segmento: “Entretanto, esses números são”, o ele-

mento de coesão destacado, denominado de pronome, 

possui a função de retomar o que já foi expresso anteri-

ormente e articular novas ideias ao texto. 

D. No trecho: “são considerados insuficientes”, a palavra 

sublinhada apresenta afixado a seu radical um prefixo de 

negação, o que caracteriza a formação por derivação pa-

rassintética. 

E. No trecho: “podem levar as pessoas a irem morar nas 

ruas”, os verbos grifados são classificados como regula-

res e exigem o mesmo tipo de complemento. 

 

08- No período: “... sua abordagem pode ter sido impulsionada 

pelo aumento de seu contingente, visto que a cada ano mais 

indivíduos utilizam as ruas como moradia.”, o enunciado em 

destaque pode ser reescrito sem alteração semântica por:  

 

A. ‘ ainda que a cada ano mais indivíduos utilizem as ruas 

como moradia. ’ 

B. ‘ já que a cada ano mais indivíduos utilizam as ruas como 

moradia. ’ 

C. ‘caso a cada ano mais indivíduos utilizassem as ruas 

como moradia. ’ 

D. ‘ ao passo que a cada ano mais indivíduos utilizam as 

ruas como moradia. ’ 

E. ‘ conforme a cada ano mais indivíduos utilizem as ruas 

como moradia. ’ 

 

 09- Considerando as regras da pontuação, analise os enunciados 

a seguir e marque a alternativa que não condiz com as exigências 

da norma culta. 

 

A. Em: “espaços adequados para a habitação e, sem alterna-

tivas, utiliza as ruas da cidade como moradia.”, o em-

prego das vírgulas justifica-se por isolar um adjunto ad-

verbial deslocado.  

B. Em “realizou entre os anos de 2007 e 2008 uma pesquisa 

em 71 cidades brasileiras com população superior a 300 

mil habitantes (exceto São Paulo, Belo Horizonte, Recife 

e Porto Alegre).”, o uso dos parênteses sinaliza um mo-

mento intercalado no texto em que há acréscimo de in-

formação. 

C. Em: “Portanto, a população em situação de rua não teve 

a devida atenção nos séculos anteriores”,  a vírgula foi 

empregada  para indicar o uso  da conjunção deslocada.   

D. Em: “Conforme definição da Secretaria Nacional de As-

sistência Social, a população em situação de rua se carac-

teriza por ser um grupo populacional heterogêneo”, a vír-

gula foi utilizada para separar as orações coordenadas as-

sindéticas. 

E. Em: “ausência de vínculos familiares, perda de algum 

ente querido, desemprego, violência, perda da autoes-

tima, alcoolismo, uso de drogas”, utilizam-se as vírgulas 

para separar termos de mesma função sintática. 

 

10- No que concerne a algumas relações semânticas ocorridas nos 

enunciados, analise as proposições e assinale a alternativa correta. 

 

A. No trecho: “composto por pessoas com diferentes reali-

dades, mas que têm em comum a condição de pobreza 

absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados”, o fra-

gmento destacado estabelece uma relação concessiva. 

B. No trecho: “Embora grande parte dos estudos sobre esse 

tipo de população tenha sido realizada no século XX, há 

registros de sua existência desde o século XIV.”, nota-se, 

no primeiro segmento, uma relação de proporção. 

C. No trecho: “Portanto, a população em situação de rua não 

teve a devida atenção nos séculos anteriores, e sua abor-

dagem pode ter sido impulsionada pelo aumento de seu 

contingente”, o segmento inicial é marcado pela relação 

de consequência. 

D. No trecho: “Entretanto, esses números são bem maiores, 

pois cidades importantes não fizeram parte desse levan-

tamento.”, o fragmento destacado traz uma relação de ex-

plicação. 

E. No trecho: “os moradores de rua são tratados, ora com 

compaixão, ora com repressão, preconceito, indiferença 

e violência.”, os fragmentos sublinhados estabelecem 

uma relação de adversidade. 
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11- No fragmento: “Combate à Fome”, a ocorrência da crase foi 

empregada plenamente. Assinale a alternativa em que o sinal 

indicativo de crase deve ser mantido ao substituir ‘Fome’ por:  

 

A. Desigualdades Sociais 

B. Miséria 

C. Preconceitos 

D. Condições indignas 

E. Ato de violência 

 

12- A redação dos enunciados está correta na alternativa: 

 

A. Ainda há muito a se discutir a cerca de soluções para a 

problemática da população em situação de rua. 

B. A falta de uma moradia  digna leva ao dezespero  a po-

pulação em situação de rua da cidade. 

C. No Brasil, tanto o Governo quanto a sociedade haveriam 

de propor soluções para a falta de moradia. 

D. É preciso que hajam ações da iniciativa privada  e políti-

cas de assistência emergencial para esse publico- alvo. 

E. A população de rua crescente cada vez mais no país pre-

cisam deixar, de ser invisível aos olhos da sociedade.  

 

13- Analise as proposições a seguir e assinale a alternativa correta: 

 

A. No período: “ Nesse sentido, devem ser desenvolvidas 

políticas que atuem na causa do problema”, a oração gri-

fada  tem função de adjunto adnominal, sinaliza um sen-

tido de restrição e é  classificada como   oração adjetiva. 

B. No fragmento: “mas que têm em comum”, a palavra des-

tacada  deve ser acentuada por se tratar da flexão do 

verbo ‘ter’, conjugado no tempo presente do indicativo, 

na terceira pessoa do singular.  

C. No trecho: “forma de moradia no país”, o vocábulo sub-

linhado está acentuado pela mesma regra de  ‘saí’, bala-

ústre’ e ‘constrói’. 

D. No trecho: “ mais indivíduos utilizam as ruas como mo-

radia.”, o elemento em destaque pertence à categoria das 

conjunções e traz ao contexto uma relação de conformi-

dade. 

E. No trecho: “ Os resultados dessa pesquisa foram divul-

gados em 2008”,  a expressão destacada ressalta o em-

prego do verbo na voz ativa. 

 

14- No que se refere às regras da concordância verbo-nominal, 

assinale a alternativa em que foram plenamente respeitadas: 

 

A. Em épocas passadas, a população em situação de rua 

nunca passou despercebida,  e muitas pessoas solidárias, 

nos grandes centros, dedicava uma parte do seu tempo a 

ajudar. 

B. Fazem-se urgente que movimentos solidários em prol da 

população em situação de rua seja evidenciado  pelas mí-

dias e sociedade. 

C. Na contemporaneidade, constata-se índices cada vez 

maiores de pessoas desabrigadas, porém nenhuma me-

dida imediata de solução é efetivada pelo governo. 

D. Cada um dos cidadãos brasileiros que fazem parte da po-

pulação em situação de rua parecem representarem um 

ser invisível diante de uma boa parcela da sociedade mo-

derna. 

E. As condições de precariedade que assolam a população 

em situação de rua no Brasil mostram que ainda há lacu-

nas em  uma democracia ausente de igualdade social 

plena. 

 

Poema tirado de uma notícia de jornal 

 

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da 

Babilônia num barracão sem número. 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

                                           
BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira: poesias reunidas. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1980. 

 

 

15- Considere as afirmações seguintes em relação ao texto e 

assinale a alternativa incorreta: 

 

A. O texto denomina-se como um poema, embora se eviden-

cie o caráter narrativo, caracterizado pela presença do 

personagem e de ações ocorridas num determinado 

tempo e espaço. 

B. Há um predomínio da função referencial, visto que se pri-

oriza a objetividade da linguagem, a transmissão da in-

formação ao interlocutor de maneira direta e clara, sem 

envolver aspectos subjetivos. 

C. O uso da variante culta da língua, sem ocorrência de 

transgressão, predomina ao longo de todo o texto, o que 

reforça o estilo da escrita formal no campo da notícia jor-

nalística. 

D. A estrutura do poema se destaca na formação de versos 

longos e curtos, como também, na escolha lexical por ter-

mos comuns para abordar, na arte literária, um assunto 

do cotidiano. 

E. Percebe-se, no  texto lírico, o teor crítico ao retratar a re-

alidade cotidiana do povo simples do Rio de Janeiro, 

como moradia precária,  viver na condição de favelado, 

ser um João comum, sem identidade definida. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
16 – Na farmacocinética, são fatores de interferência do orga-

nismo na absorção da droga, EXCETO: 

 

A. Vascularização. 

B. Uso de álcool e tabaco. 

C. Superfície de contato. 

D. Enfermidades. 

E. Condição farmacêutica. 

 

17 – São locais de ação dos psicofármacos, EXCETO: 

 

A. Membrana neuronal. 

B. Receptores de monoaminas e transportadores. 

C. Receptores ligados às proteínas Y. 

D. Enzimas. 

E. Canais iônicos. 

 

18 – Quanto ao glutamato, é INCORRETO afirmar: 

 

A. É um neurotransmissor excitatório em mais da metade 

dos neurônios com essa função no cérebro. 

B. É um aminoácido não essencial que faz parte das proteí-

nas e é percursor do GABA. 

C. Na forma de sal, é responsável pelo sabor. 

D. Mantém o cérebro funcionando, sendo sintetizado no 

próprio cérebro a partir da glicose, atravessando a bar-

reira hematoencefálica; funciona em quantidades peque-

nas e participa da aprendizagem e memória. 

E. As células gliais participam da sua receptação, metabo-

lismo e reabastecimento para os neurônios. 

 

19 – Caracteriza o tratamento na emergência da fibrilação atrial 

com amiodarona, EXCETO: 

 

A. Dose de ataque de 150 a 300mg, podendo-se repetir mais 

150mg após 15 minutos. 

B. Dose de manutenção de 5mg/min por 6 horas, seguida de 

1 mg/min por 18 horas. 

C. Dose máxima de 2,2g em 24 horas. 

D. Pode acabar por reverter para ritmo sinosal. 

E. Contraindicações: BAV de segundo ou terceiro grau, bra-

dicardia, bloqueio sinoatrial, gravidez, lactação. 

 

20 – Referente à aspirina, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Apresenta ótimos efeitos terapêuticos, baixo custo, fácil 

posologia e tolerância relativamente boa. 

B. A sua ação primária é a inativação irreversível da ciclo-

genase plaquetária, enzima responsável pela produção do 

TXA2. 

C. Demonstra bloquear eficazmente outros mediadores de 

agregação plaquetária, como o ADP, o colágeno e a 

trombina em baixas concentrações e interfere no pro-

cesso de adesão das plaquetes aos componentes suben-

doteliais. 

D. Após 5 a 6 dias de suspensão da droga, 50% das plaque-

tas humanas funcionam normalmente, e, ainda, que 20% 

das plaquetas livres de aspirinas são suficientes para uma 

hemostasia normal. 

E. Entre as contraindicações para o uso do AAS estão inclu-

ídas a alergia à droga, hemofilia, gravidez, trombocito-

penia, história de sangramente gastrointestinal ou genitu-

rinário. 

 

21 – Sobre a sulfonilureias, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Mecanismo de ação: são drogas que atuam nas células 

betapancreáticas, aumentando a secreção basal de insu-

lina, através do bloqueio dos canais de K+ ATP depen-

dentes da membrana plasmática. 

B. Efeito esperado: redução na HbA1c de 1 a 2%. 

C. Efeitos adversos: o principal é a hipoglicemia iatrogê-

nica. 

D. Representante: no grupo de primeira geração, destaca-se 

a clorpromida, porém, tornou-se obsoleta pelo alto índice 

de hipoglicemia, hiponatremia e contraindicação em pa-

cientes com insuficiência renal. No de segunda geração, 

tem-se a glibenclamida ou gliburida, a glipizida e a gli-

clazida. No de terceira, encontra-se a glimepirida. 

E. Quanto menor a geração, menor o risco de hipoglicemia 

e menor eliminação por via renal. 

  

22 – São antibióticos derivados de acetatos e propionatos, EX-

CETO: 

 

A. Nistatina 

B. Variotina 

C. Tretaciclinas 

D. Ácido fusídico 

E. Griseofulvina 

 

23 – Estão entre as principais escolhas contra bacilos gram-nega-

tivos, EXCETO: 

 

A. Aminoglicosídeos 

B. Cefalosporinas 

C. Piperacilina 

D. Quinolonas 

E. Benzilpenicilina 

 

24 – Quanto ao Mebendazol, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Apresenta amplo espectro de ação antiparasitária. 

B. A droga apresenta ação polivalente contra diversas hel-

mintíases humanas, registrando-se índices de cura alta na 

ascaridíase e oxiuríase. 

C. Em doses usuais, atua contra o Strongyloides stercoralis 

e é bastante ativo contra Giardia lamblia e Trichomonas 

vaginalis. 

D. A ação do mebendazol sobre os helmintos intestinais é 

parasiticida. Seu mecanismo de ação é o inibir a captação 

da glicose, provocando a depleção de glicogênio no pa-

rasita e diminuição de ATP, essencial à sobrevida e re-

produção do verme. 

E. O mebendazol é administrado no tratamento da enterobí-

ase,  ancilostomíase, ascaridíase e tricuríase, na dose de 

100mg, duas vezes ao dia, durante três dias, tanto em cri-

ança quanto em adulto. 
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25 – A interação entre Didanosina com Zalcitabina pode ter como 

efeito: 

 

A. Aumento do risco de neurite e pancreatite. 

B. Somação de toxicidade hematológica. 

C. Efeito sinérgico contra o vírus HIV. 

D. Elevação da toxicidade do Didanosina. 

E. Antagonismo de ação. 

 

26 – Referente ao GnRH para FSH e LH, é INCORRETO afirmar: 

 

A. O teste do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) 

é utilizado para estabelecer o diagnóstico de puberdade 

precoce (PP) central, consistindo na coleta de sangue no 

basal, 30 e 60 minutos após a injeção endovenosa de 100 

µg de GnRH (HRF) para dosagem de LH e FSH. 

B. As respostas compatíveis com PP são a elevação dos ní-

veis de LH acima de 5mUI/ml após o GnRH ou LH basal 

maior do que 0,3 quando dosado por um ensaio ultras-

sensível. 

C. Em meninas, um critério que também pode ser utilizado 

é a relação entre o pico de LH/pico de FSH superior a 

0,45 após teste de estímulo com GnRH. 

D. Nas manifestações benignas e nas formas de precocidade 

periférica, a resposta é plana e não puberal. 

E. Em termos de efeitos colaterais, está descrita a ocorrên-

cia de apoplexia hipofisária. 

 

27 – De acordo com a Lei 5991/73, a dispensação de medicamen-

tos em geral é privativa de, EXCETO: 

 

A. Farmácia. 

B. Drogaria. 

C. Posto de medicamento e unidade volante. 

D. Dispensário de medicamentos. 

E. Estabelecimentos hoteleiros e similares. 

 

28 – De acordo com a Lei 3820/60, Art. 6º - São atribuições do 

Conselho Federal, EXCETO: 

 

A. Eleger, na primeira reunião ordinária de cada quatro 

anos, sua diretoria, composta de Presidente, Vice-Presi-

dente, Secretário-Geral e Tesoureiro.     

B. Aprovar os regimentos internos organizados pelos Con-

selhos Regionais, modificando o que se tornar necessá-

rio, a fim de manter a unidade de ação. 

C. Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas 

pelos Conselhos Regionais e dirimí-las. 

D. Julgar em última instância os recursos das deliberações 

dos Conselhos Regionais. 

E. Publicar o relatório anual dos seus trabalhos e, periodica-

mente, a relação de todos os profissionais registrados. 

 

29 – De acordo com o Decreto 85878/81, Art 1º São atribuições 

privativas dos profissionais farmacêuticos o assessoramento e res-

ponsabilidade técnica em, EXCETO: 

 

A. Estabelecimentos industriais farmacêuticos em que se fa-

briquem produtos que tenham indicações e/ou ações te-

rapêuticas, anestésicos ou auxiliares de diagnóstico, ou 

capazes de criar dependência física ou psíquica. 

B. Órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farma-

cêuticos em que se executem controle e/ou inspeção de 

qualidade, análise prévia, análise de controle e análise 

fiscal de produtos que tenham destinação terapêutica, 

anestésica ou auxiliar de diagnósticos ou capazes de de-

terminar dependência física ou psíquica. 

C. Órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farma-

cêuticos em que se pratiquem extração, purificação, con-

trole de qualidade, inspeção de qualidade, análise prévia, 

análise de controle e análise fiscal de insumos farmacêu-

ticos de origem vegetal, animal e mineral. 

D. Depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natu-

reza. 

E. Órgãos, empresas, estabelecimentos, laboratórios ou se-

tores em que se preparem ou fabriquem produtos bioló-

gicos, imunoterápicos, soros, vacinas, alérgenos, opote-

rápicos para uso humano e veterinário, bem como de de-

rivados do sangue. 

 

30 – Quanto à Lei9772/99, Art. 2º  Compete à União no âmbito 

do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, EXCETO: 

 

A. Normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e 

serviços de interesse para a saúde. 

B. Coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

C. Exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e 

fronteiras, podendo essa atribuição ser supletivamente 

exercida pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Mu-

nicípios. 

D. Acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e 

municipais de vigilância sanitária. 

E. Prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios. 

 

31 – São substâncias entorpecentes pertencentes a LISTA – A1 

(Sujeitas à Notificação de Receita “A”), EXCETO: 

 

A. Betacetilmetadol 

B. Dronabinol 

C. Codoxima 

D. Concentrado de palha de dormideira 

E. Ópio 

 

32 – Referente a LISTA – C1 das outras substâncias sujeitas a 

controle especial, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os medicamentos à base da substância loperamida ficam 

sujeitos a venda sob prescrição médica sem retenção de 

receita. 

B. Fica proibido a comercialização e manipulação de todos 

os medicamentos que contenham loperamida ou em as-

sociações, nas formas farmacêuticas líquidas ou em xa-

rope para uso pediátrico. 

C. Só será permitida a compra e uso do medicamento con-

tendo a substância misoprostol em estabelecimentos hos-

pitalares devidamente cadastrados junto à Autoridade Sa-

nitária para este fim. 

D. Os medicamentos à base da substância tetracaína ficam 

sujeitos a VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA 

quando tratar-se de preparações farmacêuticas de uso tó-

pico oftalmológico. 
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E. Fica proibido o uso de nitrito de isobutila para fins médi-

cos, bem como a sua utilização como aromatizador de 

ambiente ou de qualquer outra forma que possibilite o 

seu uso indevido. 

 

33 – Dos extratos vegetais, a escolha do solvente é um fator im-

portante no processo de extração sólido-líquido. Raramente é pos-

sível selecionar o solvente ideal, mas algumas características de-

vem ser atentamente analisadas para que o processo seja viável 

que inclui, EXCETO: 

 

A. Viscosidade: baixa viscosidade do solvente reduz a taxa 

de transferência de massa, influenciando o grau e a taxa 

da extração. 

B. Densidade: as densidades das duas fases devem ser dife-

rentes para facilitar a separação delas. 

C. Volatilidade: solventes mais voláteis são mais fáceis de 

recuperar, diminuindo o custo do processo. 

D. Ponto de ebulição: fator limitante para a temperatura do 

processo de extração. 

E. Inflamabilidade: importante no que diz respeito à segu-

rança. 

 

34 – Na Nanobiotecnologia, os sistemas de liberação oferecem 

inúmeras vantagens quando comparados a outros de dosagem con-

vencionais, tais como, EXCETO: 

 

A. Maior eficácia terapêutica, com liberação progressiva e 

controlada do ativo. 

B. Diminuição significativa da toxicidade e menor tempo de 

permanência na circulação. 

C. Administração segura, sem reações inflamatórias locais. 

D. Diminuição do número de doses devido à liberação pro-

gressive. 

E. Possibilidade de direcionamento a alvos específicos. 

 

35 – Quanto à manipulação de citostáticos, hormônios e 

antibióticos, é INCORRETO afirmar:  

 

A. Para manipulação dessas classes terapêuticas, a farmácia 

deverá possuir salas dedicadas, dotadas cada uma de an-

tecâmara, com sistemas de ar independentes e de eficiên-

cia comprovada. 

B. As salas possuem pressão negativa em relação à antecâ-

mara, de forma a impedir o lançamento de pós no labo-

ratório ou no meio ambiente, evitando contaminação cru-

zada, protegendo o manipulador e o meio ambiente. Este 

diferencial de pressão deve ser no mínimo 8 Pa (Pascais). 

C. Com uma periodicidade de pelo menos 12 meses, deverá 

ser verificada a eficácia do sistema ou dessas salas, sendo 

medida principalmente a eficiência e a velocidade de 

captura prevista no projeto e a contagem de partículas. 

Devem ser emitidos relatórios por empresa contratada. 

D. As matérias-primas deverão ser adquiridas somente de 

fornecedor qualificado, obedecendo a ficha de especifi-

cação. O farmacêutico determinará uma planilha de rodí-

zio de manipuladores para realizar estas formulações, 

com registros. Devem ser utilizados EPI próprios. 

E. Na pesagem para manipulação é realizada a dupla checa-

gem (operador e farmacêutico), com registro desta ope-

ração. 

 

36 – Referente à garantia de qualidade descrita na RDC N.º 

17/2010 que Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de 

Medicamentos, se afirma no Art. 11 que o sistema de garantia da 

qualidade apropriado a fabricação de medicamentos deve 

assegurar que, EXCETO: 

 

A. Os medicamentos sejam planejados e desenvolvidos de 

forma que sejam consideradas as exigências de BPF e 

outros requisitos, tais como os de boas práticas de labo-

ratório (BPL) e boas práticas clinicas (BPC). 

B. As operações de produção e controle sejam claramente 

especificadas em documento formalmente aprovado e as 

exigências de BPF cumpridas. 

C. Sejam tomadas providências para a fabricação, distribui-

ção e uso correto de matérias-primas e materiais de em-

balagem. 

D. Sejam realizados todos os controles necessários nas ma-

térias-primas; exceto produtos intermediários e produtos 

a granel; bem como outros controles em processo, cali-

brações e validações. 

E. Haja um procedimento de auto-inspeção e/ou auditoria 

interna de qualidade que avalie regularmente a efetivi-

dade e aplicabilidade do sistema de garantia da quali-

dade. 

 

37 – Caracteriza a Cromatografia em papel, EXCETO: 

 

A. Compostos hidrossolúveis, ácidos orgânicos e ions metá-

licos. 

B. Princípio: partição (solubilidade). 

C. Tipos: ascendente, descendente, bidimensional, circular. 

D. Fase móvel (FM)  - Sistema de solventes e Fase estacio-

nária (FE) - Adsorventes (sílica, alumína, celite, amido). 

E. Métodos de detecção: físico-químicos. 

 

38 – Dissolução é o processo de liberação do insumo farmacêutico 

ativo (IFA) de sua forma farmacêutica, tornando-o disponível para 

absorção. O ensaio de dissolução é um teste físico-químico impor-

tante para demonstrar in vitro o desempenho de produtos que ne-

cessitam de dissolução para absorção e, consequente, efeito tera-

pêutico (CHORILLI, et al. 2010).  

Dentre outros objetivos, o desenvolvimento adequado do método 

de dissolução é imprescindível para que o método possa ser capaz 

de, EXCETO:  

 

A. Indicar semelhança entre o medicamento genérico/simi-

lar e o medicamento referência.  

B. Prever a biodisponibilidade do produto.  

C. Avaliar possíveis impactos in vitro ao serem realizadas 

alterações de formulações, processos reprodutivos, tama-

nhos de lotes, locais de fabricação, distribuição e outras 

alterações pré-registro.  

D. Detectar mudanças durante os estudos de estabilidade do 

medicamento. 

E. Avaliar a consistência e reprodutibilidade dentro de um 

mesmo lote e entre lotes. 
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39 – Ainda quanto à RDC N.º 17/2010 que Dispõe sobre as Boas 

Práticas de Fabricação de Medicamentos, do recolhimento de 

produtos é INCORRETO afirmar: 

 

A. Art. 35. Deve haver um sistema que retire imediata e efe-

tivamente do mercado os produtos que apresentem des-

vios da qualidade ou que estejam sob suspeita, de acordo 

com legislação sanitária específica vigente. 

B. Art. 36. Deve ser designada uma pessoa responsável pe-

las medidas a serem adotadas e pela coordenação do re-

colhimento do produto no mercado que deve pertencer ao 

departamento de vendas. 

C. Art. 37. Devem ser estabelecidos procedimentos para a 

organização de qualquer atividade de recolhimento. 

D. Art. 38. Deve existir procedimento escrito que descreva 

a armazenagem de produtos recolhidos em uma área se-

gura e separada, enquanto se decide sobre seu destino. 

E. Art. 39. Todas as autoridades sanitárias competentes dos 

países para os quais o produto tenha sido enviado, devem 

ser imediatamente informadas sobre qualquer intenção 

de recolhimento de produto que apresente ou esteja sob 

suspeita de desvio da qualidade. 

 

40 – No desenvolvimento e validação de métodos analíticos, o pri-

meiro parâmetro a ser analisado durante a validação de um método 

analítico é: 

 

A. Seletividade/Especificidade  

B. Linearidade 

C. Precisão 

D. Exatidão 

E. Limite de Detecção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


