
CARGO:  FARMACÊUTICO

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Estou sempre alegre - essa é a maneira de resolver os problemas da vida.”

S15 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Tanto andam agora preocupados em definir o
conto que não sei bem se o que vou contar é conto ou
não, sei que é verdade. Minha impressão é que tenho
amado sempre. Depois do amor grande por mim que
brotou aos três anos e durou até os cinco mais ou
menos, logo o meu amor se dirigiu para uma espécie
de prima longínqua que frequentava a nossa casa.
[...]

Maria foi o meu primeiro amor. Não havia nada
entre nós, está claro, ela como eu nos seus cinco
anos apenas, mas não sei que divina melancolia nos
tomava, se acaso nos achávamos juntos e sozinhos.
A voz baixava de tom, e principalmente as palavras é
que se tornaram mais raras, muito simples. Uma
ternura imensa, firme e reconhecida, não exigindo
nenhum gesto. Aquilo aliás durava pouco, porque
logo a criançada chegava. Mas tínhamos então uma
raiva impensada dos manos e dos primos, sempre
exteriorizada em palavras ou modos de irritação.
Amor apenas sensível naquele instinto de estarmos
sós.

E só mais tarde, já pelos nove ou dez anos, é
que lhe dei nosso único beijo, foi maravilhoso. [...]

Durasse aquilo uma noite grande, nada mais
haveria porque é engraçado como a perfeição fixa a
gente. O beijo me deixara completamente puro, sem
minhas curiosidades nem desejos de mais nada,
adeus pecado e adeus escuridão! Se fizera em meu
cérebro uma enorme luz branca, meu ombro bem que
doía no chão, mas a luz era violentamente branca,
proibindo pensar, imaginar, agir. Beijando.

Tia Velha, nunca eu gostei de Tia Velha, abriu
a porta com um espanto barulhento. Percebi muito
bem, pelos olhos dela, que o que estávamos fazendo
era completamente feio.

[...]
O estranhíssimo é que principiou, nesse

acordar à força provocado por Tia Velha, uma
indiferença inexplicável de Maria por mim. Mais que
indiferença, frieza viva, quase antipatia. Nesse
mesmo chá inda achou jeito de me maltratar diante de
todos, fiquei zonzo.

Dez, treze, quatorze anos... Quinze anos. Foi
então o insulto que julguei definitivo. [...]

[...] Esse ano até fora uma bomba só. Eu
entrava da aula do professor particular, quando
enxerguei a saparia na varanda e Maria entre os
demais. [...] Matilde, a peste, a implicante, a deusa
estúpida que Tia Velha perdia com suas preferências:

– Passou seu namorado, Maria.
– Não caso com bombeado – ela respondeu

imediato, numa voz tão feia, mas tão feia, que parei

Vestida de preto

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

estarrecido. Era a decisão final, não tinha dúvida
nenhuma. Maria não gostava mais de mim. Bobo de
assim parado, sem fazer um gesto, mal podendo
respirar.

[...]
Foi o fim?Agora é que vem o mais esquisito de

tudo, ajuntando anos pulados. Acho que até não
consigo contar bem claro tudo o que sucedeu. Vamos
por ordem: Pus tal firmeza em não amar Maria mais,
que nem meus pensamentos me traíram. De resto a
mocidade raiava e eu tinha tudo a aprender. Foi
espantoso o que se passou em mim. Sem abandonar
o meu jeito de “perdido”, o cultivando mesmo, ginásio
acabado, eu principiara gostando de estudar. [...]

Maria, por seu lado, parecia uma doida.
Namorava com Deus e todo o mundo, aos vinte anos
fica noiva de um rapaz bastante rico, noivado que
durou três meses e se desfez de repente, pra dias
depois ela ficar noiva de outro, um diplomata
riquíssimo, casar em duas semanas com alegria
desmedida, rindo muito no altar e partir em busca
duma embaixada europeia com o secretário chique
seu marido.

[...] Foi quando uns cinco anos depois, Maria
estava pra voltar pela primeira vez ao Brasil, a mãe
dela, queixosa de tamanha ausência, conversando
com mamãe na minha frente, arrancou naquele seu
jeito de gorda desabrida:

– Pois é, Maria gostou tanto de você, você não
quis!... e agora ela vive longe de nós.

Pela terceira vez fiquei estarrecido neste
conto. Percebi tudo num tiro de canhão. Percebi ela
doidejando, noivando com um, casando com outro,
se atordoando com dinheiro e brilho. Percebi que eu
fora uma besta, sim agora que principiava sendo
alguém, estudando por mim fora dos ginásios,
vibrando em versos que muita gente já considerava.
E percebi horrorizado, que Rose! nem Violeta, nem
nada! era Maria que eu amava como louco! [...]

Bom, tinha que visitar Maria, está claro,
éramos “gente grande” agora. [...]

Contemplando a gravura cor-de-rosa, senti de
supetão que tinha mais alguém na saleta, virei. Maria
estava na porta, olhando pra mim, se rindo, toda
vestida de preto. Olhem: eu sei que a gente exagera
em amor, não insisto. Mas se eu já tive a sensação da
vontade de Deus, foi ver Maria assim, toda de preto
vestida, fantasticamente mulher. Meu corpo soluçou
todinho e tornei a ficar estarrecido. [...]
(ANDRADE, Mario de. . 15. ed. Rio de Janeiro: Villa
Rica, 1993. p. 23-29.adaptado.)

Contos novos
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Na passagem “De resto a mocidade raiava e eu tinha
tudo A aprender.”, qual a relação de sentido
estabelecida pela preposição em destaque?

A) Companhia.
B) Finalidade.
C) Destino.
D) Lugar.
E) Modo.

Questão 06

Observando a frase “– Não caso com BOMBEADO –
ela respondeu imediato [...]”, assinale a alternativa
em que a substituição da expressão destacada
mantém o sentido que se deseja comunicar no texto.

A) reprovado.
B) criticado.
C) esfomeado.
D) atordoado.
E) atrapalhado.

Questão 07

Questão 05

Em “E só mais tarde, já pelos nove ou dez anos, é que
LHE dei nosso único beijo, foi maravilhoso.”
(parágrafo 3) o vocábulo em destaque faz referência
a uma palavra já enunciada no texto. Essa palavra a
que se refere o vocábulo LHE é:

A) primos.
B) manos.
C) criançada.
D) Matilde.
E) Maria.

Questão 04

Em “[...] bombeado – ela respondeu imediato, numa
voz tão feia, mas tão feia, que parei estarrecido.” o
travessão foi usado para:

A) indicar mudança de interlocutor.
B) isolar e reforçar a parte final de um enunciado,

como se fosse dois pontos.
C) isolar palavras ou frases, como se fosse

parênteses.
D) destacar a interferência do narrador.
E) introduzir um esclarecimento feito pela

personagem.

Questão 01

Os acontecimentos vividos pelo narrador
personagem na infância e na adolescência se
revelam tão importantes, a ponto de ele decidir
contá-los, porque:

A) a história, como aconteceu na vida real, nega a
voz do narrador, fortalecendo os acontecimentos
da infância.

B) ao contá-los o narrador é capaz de vencer o amor
que nasceu na infância e o acompanhou por toda
a vida.

C) Maria foi seu grande amor e esse fato fez com que
ele tomasse consciência de que o amor ocupa um
papel central em sua vida.

D) enfatiza a sua capacidade de esquecer Maria, um
dos amores de sua vida, e de se libertar de
possíveis sentimentos por ela.

E) reforça a superficialidade dos amores que
acontecem tanto na infância quanto na
adolescência.

Questão 02

Assinale a alternativa que reproduz o fragmento em
que Maria é apresentada como uma mulher fútil e
inconsequente.

A) “Maria foi o meu primeiro amor.”
B) “Foi quando uns cinco anos depois, Maria estava

pra voltar pela primeira vez ao Brasil, [...]”
C) “[...] era Maria que eu amava como louco! [...]”
D) “Maria gostou tanto de você, você não quis! [...]”
E) “Maria, por seu lado, parecia uma doida.

Namorava com Deus e todo o mundo [...]”

Questão 03

Na composição da oração “[...] era Maria que eu
amava como louco! [...]” a figura de linguagem
predominante é:

A) eufemismo.
B) comparação.
C) antítese.
D) pleonasmo.
E) catacrese.
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Observe o período: “Meu corpo soluçou todinho e
tornei a ficar estarrecido.”

Analise os itens a seguir:

I. O período é composto por subordinação: a
primeira oração é principal.

II. Dentro do contexto, ESTARRECIDO é um
predicativo do sujeito.

III. A conjunção E está unindo orações subordinadas
substantivas.

Assinale a alternativa que aponta o(s) item(ns)
correto(s).

A) Somente o I está correto.
B) Somente o II está correto.
C) Somente I e II estão corretos.
D) Somente I e III estão corretos.
E) Somente II e III estão corretos.

Questão 13

Questão 12

Em “– Não caso com bombeado – ela respondeu
imediato, numa voz tão feia, mas tão feia, QUE PAREI
ESTARRECIDO.” a oração em destaque estabelece
uma relação de sentido com o restante da frase. Essa
relação de sentido pode ser definida como:

A) oposição.
B) causa.
C) explicação.
D) concessão.
E) consequência.

Se transcrevermos a frase “[...] enxerguei a saparia
na varanda [...]” para a voz passiva analítica, teremos:

A) “a saparia na varanda foi enxergada por mim.”
B) “a saparia na varanda fora enxergada por mim.”
C) “que a saparia na varanda seja enxergada por

mim.”
D) “enxergou-se a saparia na varanda.”
E) “se a saparia na varanda fosse enxergada por

mim.”

Questão 11

“Foi espantoso O que se passou em mim. Sem
abandonar O meu jeito de “perdido”, O cultivando
mesmo, ginásio acabado, eu principiara gostando de
estudar.”

As ocorrências da palavra O no trecho acima devem
ser classificadas, respectivamente como:

A) artigo definido – artigo definido – artigo definido.
B) pronome pessoal oblíquo – pronome pessoal

oblíquo – pronome pessoal oblíquo.
C) pronome demonstrativo – artigo definido –

pronome pessoal oblíquo.
D) pronome pessoal oblíquo – artigo definido –

pronome pessoal oblíquo.
E) artigo definido – pronome pessoal oblíquo –

pronome pessoal oblíquo.

Questão 08

Assinale a alternativa em que a colocação e uso do
pronome oblíquo, de acordo com a norma culta,
foram feitos corretamente:

A) “SE fizera em meu cérebro uma enorme luz
branca,[...]”

B) “[...] é que LHE dei nosso único beijo, [...]”
C) “Percebi ELAdoidejando, [...]”
D) “[...] SE atordoando com dinheiro e brilho.”
E) “Maria estava na porta, olhando pra mim, SE rindo

[...]”

Questão 10

Assinale a alternativa que apresente análise coerente
com o período “Minha impressão é que tenho amado
sempre.”

I. “Minha” é um pronome adjetivo possessivo.
II. “que” é uma conjunção coordenativa explicativa.
III. “sempre”, morfologicamente, é um advérbio de

tempo.

Assinale a alternativa que aponta o(s) item(ns)
correto(s).

A) Somente o I está correto.
B) Somente o II está correto.
C) Somente I e II estão corretos.
D) Somente I e III estão corretos.
E) Somente II e III estão corretos.

Questão 09
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Segundo a Constituição Federal, no que tange aos
Direitos e Garantias Fundamentais, é correto afirmar:

A) O indivíduo sempre será considerado culpado
antes do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória.

B) Ainda que ilegal, a autoridade judiciária não
poderá relaxar a prisão de imediato.

C) Será concedida extradição de estrangeiro por
crime político ou de opinião.

D) Aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.

E) É vedada a admissão de ação privada nos crimes
de ação pública.

As palavras destacadas em “Tanto andam agora
preocupados em definir o CONTO [...]” / “Uma
T E R N U R A i m e n s a , [ . . . ] ” s e f o r m a r a m ,
respectivamente, por:

A) composição por aglutinação e derivação sufixal.
B) derivação regressiva e derivação regressiva.
C) composição por justaposição e derivação

imprópria.
D) derivação regressiva e derivação sufixal.
E) composição por justaposição e derivação

parassintética.

Questão 14

Questão 16

Na frase “– Pois é, MARIA gostou tanto DE VOCÊ,
você não quis! [...]”, os termos em destaque, quanto à
c lass i f i cação s in tá t ica , es tão cor re ta e
respectivamente classificados em:

A) Vocativo – objeto indireto.
B) Sujeito – complemento nominal.
C) Sujeito – objeto indireto.
D) Vocativo – complemento nominal.
E) Sujeito – adjunto adnominal.

Questão 15

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Será concedido sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania. O enunciado traduz o conceito de:

A) hábeas data.
B) .
C) Mandado de Segurança coletivo.
D) Mandado de Segurança.
E) Mandado de Injunção.

habeas corpus

Questão 17

Segundo a Lei Orgânica municipal de Sooretama, é
competência exclusiva da Câmara Municipal:

A) elaborar o seu Regimento Interno.
B) votar todos os projetos de lei apresentados ao

Legislativo, de sua iniciativa, do Executivo ou
popular.

C) autorizar subvenções.
D) autorizar a alienação de bens imóveis, vedada a

doação sem encargo.
E) legislar sobre matérias orçamentárias, e sobre o

orçamento anual.

Questão 18

“A iniciativa das leis que disponham sobre a fixação
dos subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito
e dos Secretários Municipais.” Segundo a Lei
Orgânica municipal de Sooretama, esta atribuição
compete:

A) exclusivamente ao Prefeito.
B) exclusivamente ao Governador do Estado.
C) à Câmara Municipal.
D) exclusivamente ao Tribunal de Contas do

Município.
E) aos Vereadores e ao Prefeito, concorrentemente.

Questão 19



06
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Assinale a alternativa correta.

A) O Prefeito Municipal poderá, desde a posse, ser
titular de mais de um cargo ou mandato eletivo.

B) O Prefeito Municipal não poderá, desde a posse,
sob pena de perda do cargo, fixar residência fora
do Município.

C) O Prefeito Municipal poderá, desde a posse, ser
proprietário, controlar ou ser diretor de empresa
que goze de favor decorrente de contrato com
pessoa jurídica de direito público.

D) É vedado ao Prefeito licenciar-se quando
impossibilitado do exercício do cargo, por motivo
de doença devidamente comprovada.

E) É vedado ao Prefeito licenciar-se quando a
serviço ou em missão de representação do
Município.

Questão 20

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Para receberem os recursos referentes à cobertura
das ações e serviços de saúde, conforme
estabelecido na Lei n° 8.142/90, de forma regular e
automática, um dos requisitos básicos que os
municípios deverão apresentar são os(as):

A) relatórios de gestão.
B) comissões intergestores.
C) programações integradas.
D) boletins de produção.
E) consórcios intermunicipais.

Questão 21

Questão 22

Aprovar os Planos Municipais de Saúde, bem como
atuar na formação de estratégias para controlar a
e x e c u ç ã o d a p o l í t i c a d e s a ú d e , s ã o
responsabilidades:

A) da Gestão Municipal.
B) do Ministério da Saúde.
C) da Gestão Estadual.
D) dos Conselhos de Saúde.
E) das Conferências de Saúde.

Questão 23

O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde,
disposto no Decreto n° 7.508 de 2011, definirá as
responsabilidades individuais e solidárias dos entes
federativos com relação a alguns aspectos, entre os
quais estão as ações e serviços de saúde, os
indicadores e as metas de saúde e a forma de
controle e fiscalização da sua execução. Com base
nisso, analise:

I. A humanização do atendimento do usuário será
fator determinante para o estabelecimento das
metas de saúde previstas no Contrato
Organizativo deAção Pública de Saúde.

II. O Ministério da Saúde definirá indicadores
nacionais de garantia de acesso às ações e aos
serviços de saúde no âmbito do SUS, com base
nas diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional
de Saúde.

III. O Sistema Estadual de Auditoria e Avaliação do
SUS, por meio de serviço especializado, fará o
controle e a fiscalização do Contrato Organizativo
deAção Pública da Saúde.

Conforme análise, assinale a alternativa correta.

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente a afirmativa III está correta.
C) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Os blocos de financiamento do SUS são constituídos
por componentes, de acordo com as especificidades
de suas ações e os serviços de saúde pactuados.
Nesse sentido, o bloco da Atenção Básica é
constituído por recursos destinados ao financiamento
de algumas ações e/ou estratégias, entre as quais
está a:

A) assistência farmacêutica.
B) educação em saúde.
C) vigilância sanitária.
D) realização de transplantes.
E) saúde bucal.

Questão 24
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Mãe leva seu filho de 4 anos ao posto de saúde para
vacinação de rotina. O profissional de saúde observa
que a criança está com todas as vacinas em dia e
informa à mãe que serão aplicadas as seguintes
vacinas:

A) tríplice bacteriana (2º reforço) e tríplice viral
(2ª dose).

B) febre amarela (1ª dose) e hepatite B (2ª dose).
C) BCG (reforço) e pneumocócica 10 (2ª dose).
D) meningocócica C (2ª dose) e tetravalente

(1ª dose).
E) poliomielite (2ª dose) e rotavírus humano

(1ª dose).

Questão 27

Se uma determinada região registrou 400 casos
novos de uma doença no ano de 2011, 150 casos
registrados de alta por cura e 300 casos com
tratamento em curso no mesmo ano, significa dizer
que:

A) houve uma epidemia dessa doença em 2011.
B) a incidência da doença em 2011 foi de 550 casos.
C) a prevalência da doença em 2011 foi de

700 casos.
D) os dados mostram uma taxa de ataque de

150 casos.
E) a doença apresenta uma sazonalidade de

100 casos.

Questão 28

Questão 26

Considerando a evolução das políticas de saúde no
Brasil, analise:

I. Em 24 de janeiro de 1923, foi aprovada pelo
Congresso Nacional a Lei Eloy Chaves, marco
inicial da previdência social no Brasil e por meio da
qual foram instituídas as Caixas deAposentadoria
e Pensão (CAP’s).

II. A Lei Federal nº 1.261, de 31 de outubro de 1904,
que instituiu a vacinação antivaríola como
obrigatória para todo o território nacional, deu
origem a um grande movimento popular de revolta
que ficou conhecido na história como a revolta da
vacina.

III. A primeira CAP criada foi a dos ferroviários, o que
pode ser explicado pela importância que este
setor desempenhava na economia do país
naquela época e pela capacidade de mobilização
que a categoria dos ferroviários possuía.

Conforme análise, marque a alternativa correta.

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente a afirmativa II está correta.
C) Somente a afirmativa III está correta.
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

São atribuições comuns da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito
administrativo do Sistema Único de Saúde todas as
opções abaixo, EXCETO:

A) elaborar normas técnicas e estabelecer padrões
de qualidade para promoção da saúde do
trabalhador.

B) elaborar normas para regular as relações entre o
Sistema Único de Saúde e os serviços privados
contratados de assistência à saúde.

C) acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde
da população e as condições ambientais.

D) definir as instâncias e os mecanismos de controle,
de avaliação e de fiscalização das ações e dos
serviços de saúde.

E) participar na formulação e na execução da política
de formação e desenvolvimento de recursos
humanos para a saúde.

Questão 25



08
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

A mortalidade perinatal é um indicador de saúde
materno-infantil que reflete tanto as condições de
saúde reprodutiva quanto a qualidade da assistência
prestada no pré-natal, no parto e ao neonato. Sendo
assim, esse indicador compreende os óbitos
ocorridos:

A) desde a idade gestacional em que o feto atinge
500 gramas de peso até 7 dias completos de vida.

B) a partir da trigésima semana de gestação até
5 dias completos de vida.

C) a partir da primeira semana gestacional até
15 dias completos de vida.

D) entre a trigésima terceira semana gestacional e a
segunda semana de vida.

E) desde a vigésima semana gestacional até 10 dias
completos de vida.

Questão 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A Resolução RDC nº 210, de 04 de agosto de 2003,
revoga a Resolução RDC nº 134, de 13 de julho de
2001, e regulamenta as Boas Práticas para a
Fabricação de Medicamentos (BPF). Entende-se por
BPF “A parte da Garantia da Qualidade que assegura
que os produtos são consistentemente produzidos e
controlados, com padrões de qualidade apropriados
para o uso pretendido e requerido pelo registro”. As
BPF determinam, entre outras ações, que:

A) todos os processos de fabricação devem ser
claramente definidos e sistematicamente
revisados em função da experiência adquirida.
Além disso, devem mostrar ser capazes de
fabricar medicamentos, dentro dos padrões de
qualidade exigidos, atendendo às respectivas
especificações.

B) as etapas críticas dos processos de fabricação e
quaisquer modificações, sejam elas significativas
ou não, devem ser sistematicamente validadas.

C) esteja implantado um sistema capaz de recolher
lotes específ icos, após sua venda ou
fornecimento.

D) o armazenamento adequado e a distribuição dos
produtos devem minimizar determinados riscos à
sua qualidade.

E) as reclamações sobre produtos comercializados
devem ser examinadas, registradas e as causas
dos desvios de qualidade, documentadas e, em
alguns casos investigadas. Devem ser adotadas
medidas com relação aos produtos com desvio de
qualidade, o que não garante providências no
sentido de prevenir reincidências.

Questão 31

A Vigilância em Saúde é caracterizada como um
conjunto articulado de ações destinadas a controlar
determinantes, riscos e danos à saúde de
populações, sendo composta por vár ios
componentes tais como vigilância epidemiológica,
vigilância sanitária, vigilância da situação de saúde,
vigilância ambiental e vigilância em saúde do
trabalhador. Com base na informação, assinale a
alternativa correta no que se refere à vigilância da
situação de saúde.

A) Visa à promoção da saúde e à redução da
morbimortalidade da população trabalhadora, por
meio da integração de ações que intervenham nos
agravos e seus determinantes, decorrentes dos
modelos de desenvolvimento e processos
produtivos.

B) Desenvolve ações de monitoramento contínuo do
País, estados, regiões, municípios ou áreas de
abrangência de equipes de atenção à saúde, por
estudos e análises que identifiquem e expliquem
problemas de saúde e o comportamento dos
principais indicadores de saúde.

C) Propicia o conhecimento e a detecção de
mudanças nos fatores determinantes e
condicionantes do meio ambiente que interferem
na saúde humana, com a finalidade de identificar
as medidas de prevenção e controle dos fatores
de risco ambientais relacionados às doenças ou a
outros agravos à saúde.

D) Compreende o contro le das doenças
transmissíveis, não transmissíveis e agravos,
como um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes da saúde.

E) É o conjunto de ações capazes de eliminar,
diminuir ou prevenir os riscos à saúde e de intervir
nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde,
abrangendo o controle de bens de consumo.

Questão 29
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De acordo com a Resolução RDC n° 48, de 2004, que
dispõe sobre o Registro de Medicamentos
Fitoterápicos, no ato do protocolo do pedido de
registro de um medicamento fitoterápico, devem ser
descritas informações referentes ao derivado de
droga vegetal. Entre as informações requisitadas,
NÃO constam:

A) nomenclatura botânica oficial, a nomenclatura
farmacopeica e/ou tradicional e a parte da planta
utilizada.

B) solventes, excipientes e/ou veículos utilizados na
extração do derivado, estas informações devem
vir acompanhadas do laudo de análise do
fornecedor.

C) testes de autenticidade (caracterização
organoléptica, identificação macroscópica e
microscópica).

D) testes de pureza e integridade, incluindo: cinzas,
cinzas insolúveis em ácido clorídrico, umidade,
pesquisa de matérias estranhas, pesquisa de
contaminantes microbiológicos e de metais
pesados.

E) análise qualitativa e quantitativa dos princípios
ativos e/ou marcadores, os quais também devem
ser conhecidos, e não somente a classes de
compostos químicos característicos da espécie.

Questão 32

A Resolução RDC nº 136, de 29 de maio de 2003,
dispõe sobre o registro de medicamento novo, e
aprova o Regulamento Técnico para Medicamentos
Novos com Princípios ativos Sintéticos ou
Semissintéticos. No ato do protocolo de pedido de
registro de um produto como Medicamento Novo, o
proponente deverá apresentar relatório técnico
contendo a seguinte informação:

A) prazo de validade: apresentar resultados do
estudo de estabilidade acelerada de um dos lotes
pilotos utilizados no teste e estudo de estabilidade
de curta duração em andamento de acordo com o
Guia para a realização de estudos de estabilidade
de medicamentos.

B) relatório de ensaios pré-clínicos para
comprovação de eficácia terapêutica e, relatórios
clínicos para avaliação de: toxicidade aguda,
subaguda e crônica, toxicidade reprodutiva,
atividade mutagênica, potencial oncogênico de
acordo com a legislação específica.

C) relatório contendo o preço atualizado do
medicamento no varejo em países onde ele já
esteja sendo comercializado, acompanhado da
fonte de informação. Em caso de produto novo,
ainda não comercializado em outro país,
encaminhar proposta de preço do produto no
varejo. A falta deste documento não impedirá a
submissão, mas impedirá a aprovação final.

D) farmacodinâmica, compreendendo: mecanismo
de ação, pKa e meia-vida biológica e, a
farmacocinética de cada princípio ativo na
formulação, compreendendo absorção,
distribuição, biotransformação e eliminação.

E) relatório de ensaios clínicos para comprovar a
eficácia terapêutica de acordo com a legislação
específica. A apresentação destas informações
deve seguir a ordem: estudos clínicos fase I, II, III
e IV.

Questão 33
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Na cromatografia em camada fina (CCD), a fase
estacionária é constituída por uma camada delgada
de um sólido, finamente dividido, que reveste um
material de suporte rígido e inerte de modo que o
processo de separação ocorre numa superfície
plana, bidimensional. Sobre a teoria que rege os
princípios de separação por CCD, pode-se afirmar
que o fenômeno responsável pelo processo de
separação na cromatografia:

A) em fase normal é a exclusão, que se baseia na
separação de solutos de acordo com o tamanho
em solução, associado a um processo de peneira
molecular.

B) em fase normal é a adsorção, que consiste em um
aumento da concentração de uma substância na
superfície de um sólido polar, geralmente óxidos
de metais.

C) em fase reversa é a partição na qual a fase
es tac ionár ia é po lar, gera lmente um
octadecilsilano, e a fase móvel apolar.

D) em fase reversa é a troca iônica, que se baseia na
atração eletrostática reversível entre os íons na
fase móvel e os centros imobilizados de carga
oposta na fase estacionária.

E) em fase reversa é a adsorção, que consiste num
processo de partição ocorrendo em uma interface
ou superfície polar, geralmente octilsilano.

Questão 36

Avalidação de um método analítico específico visa ao
estabelecimento da qualificação científica deste, por
meio da identificação e quantificação subsequente de
erros potenciais.Arespeito dos elementos essenciais
para validação de um método, pode-se afirmar que:

A) a especificidade (seletividade) define a habilidade
em medir o analito e diferenciá-lo de outras
substâncias na amostra, não sendo aplicável em
técnicas cromatográficas.

B) a linearidade define a resposta analítica como
uma função de pureza do analito.

C) a recuperação do analito em uma determinada
matriz pode ser utilizada como medida de
exatidão ou tendência do método, sendo
apropriada a incorporação de impurezas.

D) a calibração é o estabelecimento da relação
matemática entre a resposta mensurada e a área
do analito e das impurezas na amostra, sendo
aplicável em cromatografia.

E) a precisão quantifica a variabilidade de um
resultado analítico em função do operador, das
manipulações do método, desconsiderando as
variações relacionadas ao ambiente cotidiano.

Questão 34

Na cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)
alguns fundamentos são essenciais para seu melhor
conhecimento e aplicação como ferramenta no
processo de separação de substâncias de interesse
farmacêutico. A eficiência de uma coluna
cromatográfica é, em geral, determinada pelo número
de pratos teóricos (N) calculados, e, portanto,
entende-se:

A) quanto maior o número de pratos teóricos,
mantidos os demais parâmetros, maior será a
eficiência da coluna e, portanto, melhor a
separação.

B) quanto menor o valor de pratos teóricos, mais
equilíbrios de distribuição de solventes entre as
duas fases existirão e a separação será
maximizada.

C) na prática, o número de pratos teóricos para um
dado componente é calculado com base no
próprio cromatograma, considerando-se a área
total e o número de picos.

D) dependendo do soluto e das condições
experimentais escolhidas, o número de pratos
teóricos terá diferentes valores, independente do
tempo de retenção do soluto.

E) o número de pratos teóricos é calculado
considerando o fator de separação, que é a
relação existente entre o tempo que dois solutos
passam na fase líquida.

Questão 35
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As duas áreas mais importantes para exame
preliminar dos espectros do infravermelho são as
regiões de 4000 a 1300 cm e de 900 a 650 cm ,
sendo as regiões de mais alta frequência chamada de
região dos grupos funcionais. Sobre a absorção de
moléculas orgânicas no infravermelho marque a
alternativa INCORRETA.

A) Bandas fortes características do esqueleto
aromático e de heteroaromáticos aparecem na
região de 1600 a 1300 cm .

B) A ausência de bandas fortes na região de 900 a
650 cm indica geralmente que a estrutura não
contém anéis aromáticos, pois deformações
angulares fora do plano de C-H e dos anéis
produzem bandas intensas.

C) A existência de absorção larga e moderadamente
intensa na região de baixas frequências sugere a
presença de dímeros de ácidos carboxílicos, de
aminas ou de amidas, pela deformação angular
fora do plano.

D) A banda de carbonila de um aldeído é confirmada
pelo aparecimento de uma banda ou um par de
bandas na região de 2900 a 2695 cm devido a
deformação axial de C-H do grupamento
aldeídico.

E) A banda de carbonila de um éster aparece como
uma banda intensa de deformação axial de C-O
na região de 1800 a 2000 cm .

-1 -1

-1

-1

-1

-1

Questão 37

As considerações essenciais de qualquer validação
de produção (processo de fabricação do produto)
e/ou aspectos adicionais de produção de alta
qualidade NÃO devem considerar:

A) as limitações de localização / estrutura /
equipamentos.

B) as habilidades e os recursos do conjunto de
funcionários e da organização, respectivamente,
assim como a profundidade de experiência
daqueles que se relacionam com o produto.

C) o uso de testes piloto para fornecer uma indicação
do ponto de maior fraqueza em um processo, e em
seguida estabelecer um ambiente de boas
práticas de fabricação.

D) os aspectos associados com acondicionamento /
armazenagem / manipulação do produto.

E) a sofisticação e complexidade da rotina de
produção, assim como a exata e clara (sem
ambiguidade) definição de todas as etapas em um
processo.

Questão 38

Em geral, a avaliação química de contaminação do
fármaco e do excipiente em superfícies de produção,
ou no ar, em um conjunto de etapas de produção
baseia-se nas seguintes tecnologias:

A) ensaio de química úmida, tal como titulação e
destilação.

B) m é t o d o s e s p e c t r o s c ó p i c o s c o m o
ultravioleta/visível e avaliação por infravermelho.

C) avaliação cromatográfica tal como por métodos
de cromatografia líquida, gasosa e em camada
fina .

D) modo refletivo para avaliar a contaminação da
superfície diretamente, utilizando tecnologias de
fibra óptica ou microscopia.

E) pH ou outros eletrodos para avaliação de
contaminação de superfícies, envolvendo
moléculas ionizadas, carregadas ou neutras.

Questão 39

A sofisticação do controle de documentações está
implícita no trabalho eficaz de um departamento de
garantia de qualidade (GQ) e das atividades do
sistema de administração de qualidade total (SAQT)
de qualquer produção farmacêutica. Sobre este
tema, analise as alternativas a seguir e assinale a que
NÃO apresenta informações constantes de
documentos relacionados com controle de qualidade.

A) número de lote e data da produção.
B) detalhes do procedimento operacional padrão

(testes mecânicos, testes de biodisponibilidade e
testes de impureza).

C) testes analíticos e número de amostras indicadas,
com descrição apropriada sobre o de
aprovação ou reprovação do produto avaliado.

D) possíveis revisões/alterações estabelecidas no
processo, devendo ser autorizadas por um
responsável, geralmente um diretor ou gerente
PQ (pessoal qualificado).

E) qualquer alteração ou desvio ao processo padrão
de produção, a qual deve constar em uma ficha de
controle de alteração atestada pelo grupo e pelo
gerente responsável.

status

Questão 40
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Na validação de procedimentos de limpeza de
equipamentos, os ciclos de limpeza definidos para
cada peça do equipamento devem levar em
consideração tanto o impacto sobre o equipamento
propriamente dito, quanto sua capacidade de
remover os resíduos de materiais. Na avaliação da
efetividade dos procedimentos de limpeza alguns
procedimentos são muito utilizados. Analise as
alternativas a seguir e assinale a correta.

A) No teste realizado com , áreas superficiais
representativas e previamente dimensionadas
são limpas com o auxílio de um algodão, ou outro
material apropriado, e, em seguida, esta área
sofre a descarga de um solvente apropriado que é
recolhido para quantificação de possíveis
resíduos.

B) No teste realizado com , a extrapolação do
resíduo obtido por descarga de um solvente
apropriado – em área previamente dimensionada
– para a área superficial total do equipamento,
fornece a quantificação do resíduo total.

C) Um teste realizado após a limpeza total do
equipamento é o de descarga de solvente, onde
um determinado volume de solvente no qual os
materiais a serem avaliados são solúveis é
descarregado sobre a superfície do equipamento
e recolhido para a quantificação direta de
possíveis resíduos.

D) No teste de descarga de solvente é necessário
prever a quantidade de solvente utilizada para a
limpeza do equipamento, sendo que este solvente
não poderá ser volátil, a fim de que possa ser
totalmente recolhido ao final do teste e os
possíveis resíduos quantificados.

E) O teste de descarga de placebo é um dos testes
mais úteis e o método de maior exatidão para
processos de limpeza envolvendo formas sólidas,
sendo o teste para materiais residuais realizado
com a lactose um dos que mais fornecem os
dados exigidos para o cumprimento de
especifcações de limpeza.

swab

swab

Questão 41

Nas inspeções do departamento de controle de
qualidade, cada lote de componentes de determinado
produto deve permanecer em quarentena até que o
lote tenha sido amostrado, testado ou examinado de
forma apropriada e liberado para uso pelo controle de
qualidade. As amostras recolhidas devem se
examinadas e testadas seguindo protocolos bem
definidos. Sobre este tema, analise as alternativas a
seguir e assinale a INCORRETA.

A) Pelo menos um teste deve ser conduzido para a
verificação da identidade de cada componente do
produto farmacêutico, sendo que testes de
identificação específicos, caso existam, devem
obrigatoriamente ser utilizados.

B) O exame microscópico de amostras é dispensável
desde que as avaliações microbiológicas de cada
lote de componentes de um determinado produto,
suas embalagens primárias e secundárias sejam
realizadas antes de seu uso no processo de
fabricação.

C) Cada componente deve ser testado para
avaliação de conformidade por meio de
especi f icações descr i tas para pureza,
estabilidade e qualidade.

D) Os laudos de testes de pureza, estabilidade e
qualidade podem ser aceitos de fornecedores de
determinado componente desde que sejam
acreditados pela indústria farmacêutica, sendo
que pelo menos um dos testes de identidade
referentes a tal componente deve ser realizado
pela própria indústria e os resultados dos testes
apresentados pelo fornecedor, por ela validados
em intervalos apropriados.

E) Cada lote de componentes de um determinado
produto, suas embalagens primárias e
secundárias e as que são passíveis de
contaminação por sujidades, infestação de
insetos ou outros adulterantes, devem ser
examinados, seguindo as especificações
estabelecidas para cada forma de contaminação.

Questão 42
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Os programas para testes de estabilidade de
produtos farmacêuticos devem ser planejados de
forma que possam avaliar as características de
estabilidade de cada produto e serem utilizados para
determinar as condições ideais de estocagem e a
vida de prateleira desses produtos. Analise as
alternativas a seguir sobre as informações que
devem ser incluídas em tais programas e assinale a
INCORRETA.

A) Tamanho da amostra e os intervalos dos testes
com base em critérios estatísticos para cada
atributo examinado, assegurando a validade das
estimativas para a estabilidade.

B) Condições de estocagem para as amostras
retidas para testes.

C) Testes com métodos confiáveis, específicos e
significativos.

D) Testes do produto farmacêutico em sua
embalagem primária.

E) Teste do produto farmacêutico destinado à
reconstituição antes e após sua reconstituição.

Questão 43

A calorimetria diferencial de varrimento e a análise
térmica diferencial quantificam a perda ou ganho de
calor que resultam de mudanças físicas ou químicas
de determinada amostra em função da temperatura.A
cristalização e a degradação são normalmente
processos exotérmicos e as medições quantitativas
destes processos têm aplicações em estudos de
pré-formulação. Analise as alternativas a seguir e
assinale aquela cuja determinação NÃO faz parte das
medições/avaliações de processos exotérmicos.

A) polimorfismo.
B) solvatação.
C) grau de pureza.
D) compatibilidade com excipientes.
E) transições sólido-sólido.

Questão 44

Os estudos de solubi l idade na fase de
pré- fo rmu lação inc idem sobre s is temas
fármaco-solventes que podem ser utilizados para
administração do fármaco. Como exemplo, um
fármaco para administração oral deve ser testado
quanto à sua solubilidade em meio:

A) isotônico e pH neutro.
B) isotônico e pH ácido.
C) hipotônico e pH ácido.
D) hipotônico e pH neutro
E) hipertônico e pH neutro.

Questão 45

A biofarmácia estuda os fatores fisiológicos e
farmacêuticos que influenciam a liberação do
fármaco da forma farmacêutica e a sua absorção pelo
organismo, uma vez que as propriedades físico-
químicas do fármaco e excipientes condicionam a
velocidade de liberação do fármaco a partir das
formas farmacêuticas e o seu transporte
subsequente através das membranas biológicas.
Assinale a alternativa que apresenta apenas fatores
físicos que afetam a absorção do fármaco.

A) Solubilidade, constante de dissociação e tempo
de residência.

B) Constante de dissociação, forma cristalina e
lipofilia.

C) Tempo de residência, forma cristalina e lipofilia.
D) Tamanho da partícula, forma cristalina e

constante de dissociação.
E) Tamanho da partícula, forma cristalina e tempo de

residência.

Questão 46

A aplicação de revestimentos a comprimidos, como
fase adicional no processo de fabricação, aumenta o
custo do produto e, assim, a decisão de revestir um
comprimido baseia-se em objetivos bem definidos.
Em todas as opções justifica-se o uso desse
processo, com EXCEÇÃO de:

A) Mascarar o sabor, o cheiro ou a cor de um
fármaco.

B) Conferir proteção física ou química ao fármaco.
C) Controlar a liberação do fármaco a partir do

comprimido.
D) Proteger o fármaco, no estômago, do suco

gátrico, com um revestimento entérico
gastro-resistente.

E) Incorporar outro fármaco ou adjuvante na fórmula
do revestimento para evitar incompatibilidades
químicas ou para proporcionar uma liberação
faseada do fármaco.

Questão 47
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Os polímeros que intumescem, sendo solúveis em
água, apresentam algumas utilidades como
emulgentes primários. No entanto, a sua maior
utilidade é como emulgente secundário e como
agente espessante. Os hidrocoloides orgânicos são
muito úteis na tecnologia das emulsões,
apresentando incompatibilidade ou instabilidade na
presença de outros materiais, dependendo da
presença de vários cátions, do pH ou de um outro
polímero hidrofílico. Entre os grupos de polímeros
completamente sintéticos, aquele que tem como
característica principal a capacidade de apresentar
um valor de cedência em sistemas aquosos é o:

A) alginato.
B) metil-hidroxietil-hidroxipropil-éter.
C) polímero carboxivinílico.
D) carboximetil-éter.
E) polímero de polioxietileno.

Questão 48

Os benzodiazepínicos são os fármacos de escolha
para tratar da ansiedade, sendo que os mais usados
como ansiolíticos são o clorazepato dipotássico, o
clordiazepóxido, o diazepam, o lorazepam e o
oxazepam. Para maior atividade ansiolítica, os
benzodiazepínicos devem ter as seguintes
características estruturais:

A) Grupo metila ligado ao átomo de nitrogênio na
posição 1, um grupo retirador de elétrons como Cl,
NO ou CF na posição 7 e um grupo fenila na
posição 5.

B) Grupo metila ligado ao átomo de nitrogênio na
posição 1, grupo fenila na posição 3 com
substituinte eletronegativo como o F na posição

e grupo nitro na posição 9.
C) Grupo metila ligado ao átomo de nitrogênio na

posição 1, um grupo retirador de elétrons como Cl,
NO ou CF na posição 6 e um grupo fenila na
posição 5.

D) Grupo metila ligado ao átomo de nitrogênio na
posição 1, grupo fenila na posição 3 com
substituinte eletronegativo como o F na posição

e um grupo retirador de elétrons como Cl,
NO ou CF na posição 6.

E) Grupo metila ligado ao átomo de nitrogênio na
posição 1, um grupo retirador de elétrons como Cl,
NO ou CF na posição 7 e grupo fenila na
posição 3 com substituinte eletronegativo como o
F na posição .

2 3

2 3

2 3

2 3

orto

orto

orto

Questão 50

Os hemostáticos mais empregados estão agrupados
em duas classes principais, hemostáticos sistêmicos
e hemostáticos tópicos. Entre os hemostáticos
sistêmicos distinguem-se os componentes do
sangue, os antagonistas da heparina, a vitaminas K e
análogos diversos. As vitaminas K e análogos são
naftoquinonas lipossolúveis estruturalmente
modificadas com centros quirais nos carbonos 7´e
11´, estando entre seus principais representantes a
acetomenaftona, o bissulfito sódico de menadiona, a
menadiona e a naftazona. Quanto ao mecanismo de
ação da vitamina K e seus análogos, estes agem:

A) como antídoto para a heparina por complexarem
com esta ou com heparinoides, como
consequência de sua natureza fortemente básica.

B) como potentes inibidores competitivos do ativador
da profibrinolisina e inibidores moderados da
plasmina.

C) em uma das etapas finais da produção do fator de
coagulação subsequente à síntese da cadeia
polipeptídica ao nível ribossômico.

D) aumentando a produção e liberação de trombina
pelo fígado e estimulando a transformação do
fibrinogênio em fibrina insolúvel.

E) intervindo na conversão do fator estabilizante de
fibrina a fibrinoligase, enzima transamidante que
une entrecruzadamente a fibrina, produzindo o
coágulo.

Questão 49




