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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

FARMACÊUTICO HOSPITALAR 
 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 

10 (dez) de Conhecimentos do SUS e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos da Função de opção 

do candidato. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

TEXTO 01 para as questões 01 e 02 

 

"O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos à alma." 
(Camilo Castelo Branco) 

 

 

01. Se ao termo "alma" fosse acrescido "corpo" e "mentes", estaria CORRETA  a construção da alternativa (observe 

apenas o emprego do acento grave) 

 

A) O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos à alma, à corpo e à mentes. 

B) O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos à alma, a corpo, e as mentes. 

C) O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos à alma, ao corpo e às mentes. 

D) O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos a alma, à corpo e  as mentes. 

E) O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos à alma, ao corpo e as mentes. 

 

02. Sobre PONTUAÇÃO,  

 

A) a vírgula existente é obrigatória. 

B) a vírgula existente poderia ser substituída por ponto-e-vírgula. 

C) poderia haver uma vírgula após o termo "deveres" e não caracterizaria desobediência às normas gramaticais. 

D) a vírgula existente é facultativa. 

E) após o termo "traidor", poderia haver dois pontos. 

 

TEXTOS 02, 03 e 04 para as questões 03 , 04 e 05  

 

TEXTO 02 

"Há cordas no coração que melhor seria não fazê-las vibrar." 
 (Charles Dickens) 

 

TEXTO 03 

 

"Não há homem que, orando de todo coração, não aprenda alguma coisa." 
 (Ralph Waldo Emerson) 

 

TEXTO 04 

 

"Não há alegria para o coração de um pai que valha a certeza da felicidade de um filho." 
(Júlio Dantas) 

 

03. Observando-se os verbos sublinhados, conclui-se que  

 

A) todos são impessoais, significando existir. 

B) apenas os dos textos 02 e 03 são impessoais e significam existir. 

C) apenas o do texto 04 é impessoal e significa existir. 

D) nenhum deles é impessoal. 

E) apenas os dos textos  02 e 04 são impessoais e significam existir. 

 

04. Assinale a alternativa que aponta uma incorreção em relação à classificação do termo sublinhado. 

 

A) "melhor seria não fazê-las vibrar" -  trata-se de um pronome pessoal oblíquo. 

B) " não aprenda alguma coisa." classifica-se como pronome indefinido.  

C) " que valha a certeza da felicidade de um filho"- verbo de 1ª conjugação, modo imperativo afirmativo. 

D) "Não há homem que, orando de todo coração, não  aprenda alguma coisa”- trata-se de pronome relativo e refere-se ao termo 

"homem". 

E) "que valha a certeza da felicidade de um filho."- os termos sublinhados pertencem à mesma classe gramatical, todos são 

substantivos. 
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05. Se, no texto 02, o termo "cordas" fosse substituído por "freio" e "correia", estaria CORRETO o trecho da 

alternativa  

 

A) Há freio e correia no coração que melhor seria não fazê-los vibrar. 

B) Há freio e correia no coração que melhor seria não fazê-lo vibrar. 

C) Há freio e correia no coração que melhor seria não fazê-la vibrar. 

D) Há freio e correia no coração que melhor seria não fazê-las vibrar. 

E) Há freio e correia no coração que melhor seria não fazer vibrá-las. 

 

TEXTO 05 para a questão 06 

 

"As pessoas te pesam? Não as carregue nos ombros. Leva-as no coração." 

(Dom Hélder Câmara) 

 

06. Analisando-se os termos sublinhados, tem-se como CORRETO que 

 

A) nos dois primeiros casos, a ênclise é obrigatória. 

B) no primeiro caso, o pronome está enclítico; no segundo, proclítico, e no terceiro, proclítico. 

C) no segundo caso, a próclise é obrigatória, e no terceiro, a ênclise é obrigatória. 

D) nos dois últimos casos, a ênclise é obrigatória. 

E) apenas no segundo caso, a ênclise é obrigatória. 

 

TEXTO 06 para a questão 07 

 

"Só o coração pequeno não cresce: o grande torna-se cada vez maior. Os anos fazem encolher aquele e crescer este"   
(Johann Paul Richter) 

 

07. Trata-se, sem dúvida, de um belo e precioso pensamento. Nele , o autor  utiliza termos que denotam tamanho, 

quantidade (pequeno, grande, maior, encolher, crescer). Utiliza, também, com muita sabedoria, pronomes para 

fazer referência a tipos de coração. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Tanto o pronome "aquele" quanto "este" se classificam como possessivos e indicam proximidade do leitor. O primeiro se 

refere ao coração grande, e o segundo, ao pequeno. 

B) Tanto o pronome "aquele " quanto "este" são classificados como demonstrativos. No contexto do pensamento, o primeiro se 

refere ao coração pequeno, e o outro, ao grande. 

C) Ambos, "aquele" e "este" são classificados como pronomes indefinidos, reportando-se ao termo coração.  

D) Classificados como pronomes indefinidos, "aquele " e "este" se referem,  respectivamente, no pensamento, ao coração 

grande e ao coração pequeno. 

E) Ao utilizar-se do pronome "aquele", o autor pretendeu mostrar ao leitor que o coração encolhe com o passar dos anos. 

 

TEXTOS 07 e 08 para a questão 08 

 

TEXTO 07 

"A verdadeira fé não está no exterior, está no âmago do coração." 
(Juan Luis Vives) 

 

TEXTO 08 

"Fomos feitos para a dor. As lágrimas são para o nosso coração o que é a água para os peixes." 
(Gustave Flaubert) 

 

08. Em apenas uma das alternativas abaixo, a justificativa para o acento está em consonância com as normas 

gramaticais vigentes. Assinale-a. 

 

A) "A verdadeira  fé não está no exterior..." - o termo se acentua por ser oxítona terminada em E. 

B) "está no âmago do coração" - acentua-se por ser monossílabo átono. 

C) "As lágrimas são para o nosso coração..." - o acento se justifica por ser um termo proparoxítono. 

D) "o que é a água para os peixes." - acentua-se o termo sublinhado por ser paroxítona terminada em hiato. 

E) "está no âmago do coração" - a tonicidade do termo sublinhado recai na penúltima sílaba. 

 

 



4 

TEXTO 09 para as questões 09 e 10 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: www.facebook.com. 

 

09. Para Shakespeare, 

 

A) é rápida a percepção humana de que as amizades são essenciais apenas durante uma determinada fase de nossas vidas. 

B) ao homem cabe delimitar o período de manter ou não as amizades em suas vidas. 

C) o essencial na vida não é o lado material, e sim, o humano. 

D) a velhice é o momento de resgatar os bens materiais que nos são preciosos. 

E) nem sempre nos apercebemos das  pessoas que nos são gratas. 

 

10. Existe em uma das alternativas, uma ideia NÃO declarada no texto. Assinale-a.  

 

A) Para serem sólidas, as amizades precisam ser mantidas a distância. 

B) Com o tempo, entendemos que, mesmo distantes, as amizades se mantêm. 

C) Compreendemos quando amadurecemos que o tempo é incapaz de separar amizades. 

D) Na vida, o essencial são as pessoas que fazem parte de sua vida. 

E) Os objetos e as coisas não são essenciais na sua vida. 

 

 

CONHECIMENTOS DO SUS 

 

 

11. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Assistência à Saúde é livre à iniciativa privada. Analise as 

afirmativas abaixo e assinale V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde mediante 

contrato de direito público ou convênio. 

(   )  A preferência da iniciativa privada é para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(   )  É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – F B) F – F – F C) F – F – V D) F – V – F E) V – V – V 

 

12. Em relação à Lei 8080/90, analise as afirmativas abaixo e assinale V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Constitui o Sistema Único de Saúde-SUS o conjunto de ações e serviços de saúde e de seguridade social, prestados 

por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público. 

(   )  Está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS a execução das ações de Vigilância Sanitária. 

(   )  A organização dos serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos, é considerada um 

princípio que rege as ações do SUS. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – F B) F – F – F C) V – F – V D) F – V – V E) V – V – V 
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13. Em relação à Lei 8142/90, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A Lei 8142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

B) São considerados como instâncias colegiadas pela Lei os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde. 

C) A Lei legitima o Controle Social da Saúde. 

D) A Lei legitima a política de recursos humanos na área de saúde para o país. 

E) A Lei estabelece que os recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS serão alocados como despesas de custeio e de capital 

do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. 

 

14. Em relação à legislação do SUS, analise as afirmativas abaixo e assinale V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Os Conselhos de Saúde são órgãos de controle do Sistema Único de Saúde pela sociedade. 

(   )  A Constituição Federal dispõe que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

(   )  Os Conselhos de Saúde têm como composição 50% usuários, 25% trabalhadores e 25% prestadores. 

(   )  A conferência de saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – F – F B) F – F – F – F C) V – F – V – V D) F – V – V – F E) V – V – V – V 

 

15. Em relação à Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – SUS de 1996, analise as afirmativas abaixo e 

assinale V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do 

Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes.  

(   )  Ao tempo em que aperfeiçoa a gestão do SUS, essa NOB aponta para uma reordenação do modelo de atenção à 

saúde, na medida em que redefine os papéis de cada esfera de governo e, em especial, no tocante à direção única. 

(   )  Definiu que os recursos destinados ao pagamento das diversas ações de atenção à saúde prestadas entre municípios 

são alocados, previamente, pelo gestor que demanda esses serviços ao município sede do prestador. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – F B) F – F – F C) V – F – V D) F – V – V E) V – V – V 

 

16. De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001, o processo de qualificação da 

assistência à saúde das microrregiões deve ser submetido para análise pelo(a) 

 

A) Conselho Nacional de Saúde. 

B) Conselho Municipal de Saúde.  D) Comissão Intergestores Bipartite. 

C) Conselho Estadual de Saúde. E) Comissão Intergestores Tripartite. 

 

17. Em relação à legislação do SUS, analise as afirmativas abaixo e assinale V nas Verdadeiras e F nas Falsas.  

 

(   )  O princípio fundamental que articula o conjunto de leis e normas que constituem a base jurídica da política de 

saúde e do processo de organização do SUS no Brasil hoje está explicitado no artigo 196, da Constituição Federal 

de 1988. 

(   )  A universalidade é um princípio finalístico do SUS, ou seja, é um ideal a ser alcançado, indicando, portanto, uma 

das características do sistema que se pretende construir e um caminho para sua construção. 

(   )  A barreira jurídica da Universalidade foi eliminada com a Constituição Federal de 1988, na medida em que 

universalizou o direito à saúde e, com isso, eliminou a necessidade de o usuário do sistema público colocar-se 

como trabalhador ou como “indigente”, situações que condicionavam o acesso aos serviços públicos antes do 

SUS. 

(   )  A noção de equidade diz respeito à necessidade de se “tratar igualmente os desiguais”, de modo a se alcançar a 

igualdade de oportunidades de sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social entre os membros de uma dada 

sociedade. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – F – V  

B) F – F – F – F D) F – F – V – V 

C) V – V – V – F E) F – V – V – V 
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18. O movimento sanitarista brasileiro cresceu e ganhou representatividade por meio dos profissionais de saúde, 

usuários, políticos e lideranças populares na luta pela reestruturação do nosso sistema de saúde. O marco desse 

movimento ocorreu em(na) 
 
A) 1986, durante a VIII Conferência Nacional de Saúde em Brasília. 

B) 1988, com a publicação da Carta Magna Brasileira.   D) Revolução de 1964. 

C) 1990, instituído pela Lei 8080/90.  E) 13 de dezembro de 1968, por meio do AI-5. 

 

19. Teve como objetivo a reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de 

Saúde por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, as 

diretrizes e os fundamentos da atenção básica. Estamos nos referindo à(ao) 
 
A) Atenção Primária. 

B) Programa de humanização.  D) Estratégia de Saúde da Família. 

C) Atenção domiciliar. E) PACS. 

 

20. O objetivo final dos dados coletados por sistemas de vigilância é 
 
A) recomendar medidas de controle. 

B) identificar surtos epidêmicos.  D) identificar mudanças no padrão de doenças. 

C) instruir a notificação compulsória dos casos. E) identificar grupos de alto risco. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

21. Em relação às vias de administração, correlacione a coluna A com a coluna B. 
 

Coluna A  Coluna B 

A. Via Enteral (   )  Subcutânea 

B. Via Parenteral (   )  Sublingual 

 (   )  Intradérmica 

 (   )  Retal 

 (   )  Intramuscular 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) A-B-A-B-A  B) B-A-B-B-B  C) B-A-B-A-B D) B-A-A-A-B E) B-B-B-A-B  

 

22. Identifique as vias de administração de medicamentos que não sofrem o efeito da primeira passagem pelo fígado, 

assinalando V para os itens Verdadeiros e F para os Falsos. 
 

 (   )  Via intramuscular 

(   )  Via oral  

(   )  Via endovenosa 

(   )  Via sublingual 

(   )  Via retal 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA 

 

A) V-F-V-V-F  B) V-F-V-F-F  C) V-F-V-V-V  D) F-F-V-F-F E) V-V-V-V-F 

 

23. Em uma prescrição pediátrica encaminhada à unidade de misturas intravenosas, solicitam-se 35mg de gentamicina 

a cada 8 horas. Partindo-se de uma ampola de gentamicina de 80mg com 2ml, com quantos ml de gentamicina, cada 

seringa terá que ser preenchida para atender à prescrição? 

 

A) 1,2 ml B) 0,8 ml C) 0,9 ml D) 0,6 ml E) 0,75 ml 

 

24. Em relação à farmacocinética, assinale com V as afirmativas Verdadeiras e com F as Falsas. 

 

(   )  É a área da farmacologia que estuda os mecanismos de ação fisiológicos ou bioquímicos dos medicamentos de 

forma a justificar seus efeitos. 

(   )  Estuda o meio pelos quais um fármaco atinge o local de ação fisiológico ou bioquímico dos medicamentos, de 

forma a justificar seus efeitos. 

(   )  Permite que se entenda o curso temporal dos efeitos importantes do fármaco para que haja efetividade clínica pela 

manutenção de concentrações adequadas do fármaco nos seus locais de ação. 

(   )  A resposta do órgão-alvo a ação de uma droga. 
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(   )  Estuda as interações entre um fármaco e as estruturas específicas do organismo, resultando em resposta 

farmacológica adequada, com alívio de sintomas. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) F-V-V-F-F B) V-F-F-V-V  C) V-F-F-F-V D) F-V-F-V-F E) V-F-V-F-V  

 

25. Assinale a alternativa que corresponde à seguinte definição: 
 

É a unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa em que se processam as atividades relacionadas à assistência 

farmacêutica, dirigida exclusivamente por farmacêutico, compondo a estrutura organizacional do hospital e integrada 

funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência do paciente. 
 
A) Central de abastecimento farmacêutico 

B) Assistência farmacêutica D) Farmácia hospitalar 

C) Farmácia clínica E) Centro de informação de medicamentos 

 

26. Em relação às funções do serviço farmacêutico, correlacione a coluna A com a coluna B. 
 

Coluna A  Coluna B 
 

A. Funções administrativas  (   )  Avaliação de prescrições médicas  

B. Funções operacionais  (   )  Registro de documentação clínica 

C. Funções técnicas (   )  Educação e treinamento 

  (   )  Consulta farmacêutica 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) A-A-C-B-C  B) C-A-C-B-C  C) B-A-B-A-C  D) A-B-C-A-C E) C-A-B-A-B 

 

27. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um critério para a seleção de medicamento. 
 
A) Escolher o medicamento, resguardando a qualidade, considerando o menor custo de aquisição. 

B) Eleger, entre os medicamentos de mesma indicação e eficácia, aquele de menor toxicidade relativa e maior comodidade 

posológica. 

C) Incluir o medicamento de última geração para garantir um atendimento farmacoterapêutico de ponta. 

D) Devem ser considerados fatores como hábitos de prescrição, estudos científicos e avaliação do papel do medicamento nos 

protocolos clínicos. 

E) Avaliar os antimicrobianos em conjunto com a comissão de controle de infecção hospitalar. 

 

28. Qual a maior vantagem de um sistema eficiente de distribuição de medicamentos? 
 
A) Dispensar medicamentos de acordo com a padronização. 

B) Dispensar a menor quantidade de medicamentos e insumos que a logística da farmácia permitir, visto que o cliente nem 

sempre possui condições adequadas de armazenamento. 

C) Estabelecer uma cota para cada unidade consumidora. 

D) Dispensar toda a medicação solicitada. 

E) Estabelecer um programa de fornecimento para cada clínica. 

 

29. O acesso da farmácia às prescrições médicas é importante para 
 
A) agilizar a confecção das doses de medicamentos de cada enfermaria. 

B) avaliar a solicitação de medicamentos não padronizados. 

C) permitir a confecção da ficha farmacoterapêutica. 

D) garantir o uso da DBC nas prescrições médicas. 

E) evitar erros de transcrição e monitorar interações e reações adversas. 

 

30. Em relação à classificação de risco na manipulação de produtos estéreis, correlacione a coluna A com a coluna B. 

 

Coluna A  Coluna B 

 

A. Risco nível 1 (   ) Injeções de morfina preparadas a partir de comprimidos ou pós. 

B. Risco nível 2 (   ) Glicose e aminoácidos transferidos para bolsas estéreis pelo método gravitacional 

com adição subsequente de substâncias em seringas estéreis. 

C. Risco nível 3 (   ) NPT esterilizadas por filtração final. 

 (   ) Preparo de misturas de substâncias com aspiração do ar antes da administração. 
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 (   ) Produtos estocados sob refrigeração por sete dias, congelados por trinta dias ou 

administrados em, no máximo, vinte e oito horas após preparo e armazenamento à 

temperatura ambiente. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) C-A-C-B-B B) B-C-B-A-C  C) C-A-C-B-C D) B-A-A-C-A  E) A-B-B-C-B 

 

31. Assinale a alternativa CORRETA para a validade de um medicamento em relação à apresentação de comprimido 

manipulado a partir de um lote com validade de 36 meses. 

 

A) 18 meses B) 6 meses C) 36 meses D) 12 meses E) 9 meses 

 

32. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à classe de antiarritímicos. 
 
A) Betabloqueadores 

B) Bloqueadores dos canais de sódio  D) Bloqueadores dos canais de potássio 

C) Inibidores de repolarização  E) Bloqueadores dos canais de cálcio 

 

33. Assinale a alternativa que corresponde ao medicamento utilizado como antianginoso e anti-hipertensivo. 

 

A) Propranolol B) Losartano C) Amiodarona D) Captopril E) Metildopa 

 

34. Assinale a alternativa que corresponde ao medicamento que não requer controle especial para sua dispensação. 

 

A) Misoprostol B) Amoxicilina- subactam C) Prometazina D) Albumina humana E) Voriconazol 

 

35. Assinale a alternativa que corresponde ao medicamento cuja presença é obrigatória no centro cirúrgico. (No estado 

de Pernambuco, há uma legislação específica quanto a essa necessidade) 
 
A) Servofurano 

B) Azul patente D) Expansor plasmático à base de gelatina 

C) Heparina de baixo peso molecular E) Dantroleno 

 

36. Os ensaios-limite consistem em ensaios quantitativos ou semiquantitativos destinados a verificar se a quantidade de 

impurezas presentes ultrapassa ou não a oficialmente permitida para determinado fármaco ou matéria-prima. 

Assinale a alternativa que NÃO correlaciona corretamente o ensaio limite e o reagente utilizado. 
 
A) Ensaio limite de cloreto – Nitrato de prata em meio nítrico. 

B) Ensaio limite de sulfato – Carbonato de bário em meio clorídrico e traços de sulfato de bário. 

C) Ensaio limite de ferro – Ácido tioglicólico em solução tamponada com citrato de amônio. 

D) Ensaio limite de chumbo – Sulfeto de sódio em solução alcalina tamponada com acetato de amônio. 

E) Ensaio limite de arsênio – Redução com zinco e ácido clorídrico, com a utilização de papel de cloreto de mercúrio. 
 
37. São vários os métodos titulométricos baseados em reações de oxidação-redução. Sobre isso, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 
A) As reações de oxidação-redução compreendem transferência de prótons e alteração de valência. 

B) Agente oxidante é aquele, que ganha elétrons e, em consequência, vai para um estado de valência mais baixo. 

C) Agente redutor é aquele que perde elétrons e vai para um estado de valência mais baixo. 

D) São exemplos de agente oxidantes usados em titulações: tiossulfato e oxalato. 

E) A iodimetria consiste em titular certas substâncias oxidáveis pelo iodato, usando solução padrão de iodato de potássio com 

titulante. 
 
38. Sobre os métodos clássicos de identificação de funções químicas ou determinados grupos químicos presentes em 

fármacos, é INCORRETO afirmar que 
 
A) são baseados em fenômenos facilmente perceptíveis a olho nu. 

B) podem consistir em reações que resultam em precipitação. 

C) são aplicáveis a misturas de fármacos. 

D) incluem reações que resultam em desprendimento de gás. 

E) podem se basear em reações que resultam em desaparecimento da cor do reativo usado. 

 

39. Assinale V para as afirmativas Verdadeiras ou F para as Falsas. 

 

(   )  Toda amostra do medicamento que deixa de cumprir um só dos requisitos da monografia da Farmacopeia carecerá 

da qualidade necessária. 
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(   )  Os resultados obtidos com a aplicação das avaliações e provas, previstas na Farmacopeia, a uma amostra separada 

de um medicamento são válidas para julgar a qualidade do medicamento. 

(   )  Os métodos analíticos previstos na Farmacopeia devem produzir resultados fidedignos e coerentes. 

(   )  Padrões oficiais são substâncias, de origem natural ou sintética, selecionadas por sua alta pureza e destinam-se a 

servir como referência para ensaios biológicos ou análises químicas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V-V B) F-F-F-V C) F-F-V-V D) F-V-F-V E) V-V-V-V 

 

40. Com relação aos processos volumétricos de neutralização, o que NÃO é correto afirmar? 

 

A) Existem dois métodos de titulometria de neutralização: acidimetria e alcalimetria. 

B) A acidimetria consiste em neutralizar ácido por base na presença de indicador adequado. 

C) A alcalimetria é um método analítico volumétrico que consiste em neutralizar base por ácido. 

D) Os ácidos pouco solúveis em água são dissolvidos em etanol ou outro solvente miscível em água, sendo tal solvente 

alcalinizado antes do seu emprego. 

E) Os ácidos orgânicos hidrossolúveis, como acetilsalicílico, são doseados por titulação direta com NaOH, na presença de 

fenolftaleína. 

 




