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Conhecimentos Específicos) é de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao 
preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo/área de 
especialização para a qual se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   
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de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 
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porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta. 

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta, ambos 
assinados. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a 
partir das 16h 30min. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar 
as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente. 

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
  

Texto 1 
 

A história do servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 

Na Roma Antiga, os Servidores do Estado, os que fundamentalmente, pelas qualidades 
morais, representavam a Polis (cidade), eram investidos de certa autoridade. Tal condição, 
compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo reconhecimento 
social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes. No Brasil, o funcionário 
público fez-se presente desde seu descobrimento. Pero Vaz de Caminha, os Governadores 
Gerais e os juízes são exemplos de funcionários públicos. 

O serviço público no Brasil expandiu-se em 1808, com a chegada de D. João VI e sua 
família real, além das centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte 
portuguesa que vieram com ele e se instalaram no Rio de Janeiro. A partir daí é que se iniciou 
o processo de tomada de consciência da importância do trabalho administrativo, diante da 
necessidade de promover o desenvolvimento da então colônia, de acordo com a diplomacia 
real. 

Proclamada a independência, o Brasil virou império, depois república e, ao longo da 
história política do país, sempre estavam presentes os funcionários públicos, ajudando a 
administrar a máquina que impulsiona o desenvolvimento da nação brasileira. É ao trabalhador 
da administração pública que compete executar as ações que movimentam os serviços básicos 
e essenciais de que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. O 
Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador ou o 
senador; não pode recolher o lixo da rua, para isso precisa do lixeiro; não pode dar aulas, para 
isso precisa do professor e assim por diante. Em termos gerais, portanto, o funcionário público 
é aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 

Um dos primeiros documentos consolidando as normas referentes aos funcionários 
públicos foi o Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939. Por esse motivo, no ano de 1943, o 
Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público. Em 
11 de dezembro de 1990, veio a Lei 8.112, que alterou grande parte das disposições do 
Decreto-Lei 1.713/39, substituiu o termo funcionário público por servidor público e passou a ser 
considerado o novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Esta lei inovou por 
englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações públicas 
federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam atividades 
típicas da administração, prestando serviços públicos. 

Apesar das inovações trazidas pela Lei 8.112/90, os direitos e deveres dos servidores 
públicos estão definidos e estabelecidos na Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 39. 
Constam, ainda, nos estatutos das entidades para as quais trabalham. 

A partir de 1990 o país começou a implementar políticas de ajuste e reestruturação do 
setor público. Esta reestruturação resultou em medidas restritivas sobre o emprego público, 
especialmente em nível federal, com as demissões de funcionários públicos não estáveis, a 
limitação de novas contratações, o incentivo à aposentadoria, a terceirização de serviços, o 
plano de demissão voluntária. Todas essas medidas, aparentemente, tinham como objetivo a 
contenção de despesas e a "moralização" do setor público, mas vale observar que os cortes 
indiscriminados de pessoal resultaram em prejuízo para a execução de atividades-fim como 
educação e saúde, o que consequentemente interferiu na qualidade dos serviços públicos 
essenciais prestados à população. 
 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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01) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1.  
 
(   ) A reestruturação do setor público a partir de 1990 afetou o desenvolvimento das atividades 

relacionadas à saúde e à educação. 
(   ) Os funcionários que serviam o Estado na época da Roma Antiga não possuíam poder frente à 

população local. 
(   ) O Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público 

porque foi pressionado pelos trabalhadores administrativos. 
(   ) Nos estatutos das entidades para as quais os funcionários públicos trabalham também estão 

garantidos os seus direitos e definidos os seus deveres. 
(   ) O plano de demissão voluntária veio como uma das estratégias de reorganização do setor 

público no país. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) F – F – F – V – F 
B. (   ) F – V – F – V – V    
C. (   ) V – V – V – F – V    
D. (   ) V – F – F – V – V    
E. (   ) V – F – V – F – F   
 
02) De acordo com o texto 1, é possível afirmar, em relação ao Brasil, que: 
 

I. a consciência da importância do trabalho administrativo na esfera pública inicia a partir do 
Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939.  

II. com o governo do Presidente Getúlio Vargas, o emprego público passa a ter medidas 
restritivas.  

III. o Estado depende do servidor público para qualquer tipo de trabalho administrativo.  
IV. todas as centenas de funcionários, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa 

influenciaram na conscientização da importância do serviço público.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  
 

A. (   ) o cargo de funcionário público está restrito ao governo federal. 
B. (   ) as medidas restritivas no setor público, implementadas a partir de 1990, não foram 

positivas para algumas áreas essenciais dos serviços públicos. 
C. (   ) a implementação das políticas de ajuste e reestruturação do setor público foi de encontro à 

contenção de despesas e à "moralização" deste setor. 
D. (   ) a Lei 8.112 alterou todas as disposições do Decreto-Lei 1.713/39 e, por isso, foi criado o 

novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. 
E. (   ) a necessidade de promover o desenvolvimento da colônia não influenciou a expansão do 

funcionalismo público. 
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04) Observe os fragmentos abaixo, adaptados do texto 1. 
 
 

(   ) Assim sendo, é sua a função de executar as ações que movimentam os serviços fundamentais de 
que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. 

(   ) É aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 
(   ) Dessa forma, não há como negar a importância do serviço público no desenvolvimento do país. 
(   ) Ele é o responsável pelo trabalho administrativo do Estado.   
(   ) Atividades como a criação de leis, o recolhimento do lixo nas ruas, a ministração de aulas não 

dependem do Estado, mas sim do servidor público. 
 

Numere as frases acima de modo a criar um parágrafo coeso e coerente. Assinale a alternativa 
que representa essa numeração. 

 

A. (   ) 1, 2, 4, 3, 5 
B. (   ) 1, 2, 5, 4, 3 
C. (   ) 4, 5, 2, 1, 3 
D. (   ) 4, 5, 1, 3, 2 
E. (   ) 4, 2, 5, 3, 1 
 
05) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) O uso do acento indicativo de crase em “entes pertencentes à administração pública indireta” é 
facultativo. 

B. (   ) Na frase “Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos [...]” o 
elemento que aparece entre vírgulas é classificado como adjetivo. 

C. (   ) Na frase “No Brasil o funcionário público fez-se presente desde seu descobrimento.” se é 
classificado como pronome reflexivo. 

D. (   ) Na frase “O Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador 
ou o senador;” o pronome destacado retoma o sujeito O Estado. 

E. (   ) De acordo com a norma padrão escrita, na frase “A partir daí é que se iniciou o processo de 
tomada de consciência da importância do trabalho administrativo [...]” o pronome se pode 
aparecer depois do verbo. 

 
06) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao excerto do texto 1.  

 “Esta lei inovou por englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações 
públicas federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam 
atividades típicas da administração, prestando serviços públicos.” 

 

(   ) O nome entes pode ser substituído por indivíduos sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A conjunção mas pode ser substituída pela conjunção por isso sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A expressão esta lei retoma a Lei 8.112. 
(   ) Em que realizam atividades típicas da administração o pronome relativo que introduz uma oração 

subordinada adjetiva. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) V – F – F – F 
B. (   ) F – F – V – V 
C. (   ) F – F – V – F 
D. (   ) F – V – F – F 
E. (   ) V – V – V – V 
 
 
07) Leia a frase abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

“Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo 
reconhecimento social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes.” 
O par quer ... quer expressa uma relação de: 

 

A. (   ) conclusão. 
B. (   ) alternância. 
C. (   ) explicação. 
D. (   ) adversidade. 
E. (   ) comparação. 
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Texto 2 

 

A mídia e o servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 
Talvez o maior ícone da mídia, tratando-se de serviço público, seja hoje A Grande 

Família. O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o senso comum da 
população brasileira. Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. Muito pelo 
contrário: vive o seu trabalho diariamente e, quem sabe, todas as horas do dia. De outro lado, o 
seu chefe é o "modelo comumente apresentado" de servidor público. É o próprio armador das 
"maracutaias"; o exemplo de como se utilizar do Estado para lucrar e tirar algum; o 
estereotipado "esperto" que mora em um luxuoso apartamento com banheira de 
hidromassagem. Lima Barreto não poupou o servidor público de suas radicais e irreverentes 
crônicas. Em “O Trem de Subúrbios”, de 1921, Lima escreve: 

O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 
quase um analfabeto. O que fez ele? Arranjou servir adido à repartição que cobiçava, deixando 
o lugar obscuro que ocupava, numa repartição obscura do mesmo ministério. Tinha fortes 
pistolões e obteve. O diretor, que possuía também um candidato, para a mesma causa, 
aproveitou a vaza e colocou de igual forma o seu. Há um fim de ano de complacências 
parlamentares e todos eles arrancam do Congresso uma autorização, na cauda do orçamento, 
aumentando os lugares, na tal repartição cobiçada, e mandando também aproveitar os 'adidos'. 
Está aí a importância do homenzinho que não cessa de falar como um orador. 

Lima parece nos falar de hoje. A imponência do cidadão, um burocrata que não respeita 
os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que possui em repartições públicas para "se 
dar bem". Não precisa ser corrupto; contudo, se for, tem de fazer algo para equivaler à 
corrupção herdada pela própria sociedade. 

Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. É apenas um 
"burocrata", que beira a imbecilidade que, não por meio do mérito, mas sim por meio das 
relações pessoais (amizade, família ou sexo) ou do "jogo sujo da politicagem", conseguiu galgar 
um espaço no serviço público. 

Foi em 1951/52 que Armando Cavalcanti e Klécios Caldas escreveram Maria 
Candelária, que obteve um sucesso notável graças ao embalo desse "hit carnavalesco" e por 
sua letra que atingia, em cheio, o imaginário do povo da capital: 

Maria Candelária / É alta funcionária, 
Saltou de pára-quedas, / Caiu na letra O, oh, oh, oh, oh, 
Começa ao meio-dia, / Coitada da Maria, 
Trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó, oh, oh, oh, oh, 
À uma vai ao dentista, /Às duas vai ao café, /Às três vai ao modista, 
Às quatro assina o ponto e dá no pé, / Que grande vigarista que ela é. 
Crítica, "zombeteira", "malandra". Irônica, a letra mostra a funcionária pública "padrão". 

Uma funcionária que nunca trabalha, vigarista, que está sempre nos "trinques" da moda para, 
provavelmente, manter seu trabalho que não exige competência. Isso acaba passando uma 
ideia de que servidor não é trabalhador. 

Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da mídia, de um 
processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua imagem no 
estereótipo do cidadão que trabalha pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é 
invariavelmente malandro e corrupto. Por isso é que ainda existe o preconceito em relação ao 
servidor público. 

Ao longo desses vinte e sete anos conheci muitos servidores. Admito que alguns 
realmente representam a figura do cidadão que trabalha pouco, porém estes fazem parte de 
uma minoria. A maioria dos servidores que conheço exerce com zelo as atribuições do cargo, 
bem como, observam as normas legais e regulamentares, cumprem a carga horária e as ordens 
de seus superiores. Para os servidores que não cumprem seus deveres, a Lei 8.112/90 prevê 
as devidas punições e até demissão. 

Após a Constituição de 1988 nasceu um "novo servidor", que convive, em muitos casos, 
com o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. O novo servidor é aquele conectado com o ideal público presente 
no texto constitucional atual e tem a sua escolha determinada exclusivamente pelo mérito que 
demonstrou em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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08) Assinale a alternativa CORRETA que melhor resume o texto 2. 
 
A. (   ) O texto traz alguns exemplos de manifestações artísticas para ilustrar a imagem que o senso 

comum possui do servidor público. Ao final, a autora defende seu posicionamento que é 
contrário ao estereótipo construído socialmente. 

B. (   ) O texto mostra o quanto a televisão tem favorecido a imagem do servidor público honesto e 
isso é fortemente criticado pela autora. 

C. (   ) O texto retrata a imagem do servidor público da década de 50 que é diferente da imagem que 
se tem atualmente. 

D. (   ) A autora faz uma narrativa que conta sua trajetória no serviço público, para mostrar o quanto a 
mídia está equivocada em relação à imagem do servidor público. 

E. (   ) O texto defende a imagem do servidor público do século passado e o do século atual veiculada 
pela mídia. 

 
09) De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) após a Constituição de 1988, a imagem do servidor público passou a ser revista pela mídia. 
B. (   ) os exemplos de manifestações artísticas trazidos pela autora – o seriado A Grande Família, a 

crônica de Lima Barreto e a marchinha de Armando Cavalcanti e Klécios Caldas – servem para 
mostrar o respeito da sociedade para com o servidor público. 

C. (   ) a autora, em seus vinte e sete anos de carreira pública, revela que a maioria dos servidores 
públicos são tais quais os descritos pela crônica e pela marchinha de carnaval citadas. 

D. (   ) o preconceito que ainda existe em relação ao servidor público é devido ao processo de 
formação de uma caricatura pela mídia, durante as últimas décadas. 

E. (   ) a autora mostra-se pessimista em relação ao caráter de “novos” servidores públicos, que ao 
conviverem com os “velhos”, podem acabar cedendo ao assédio e ao poder. 

 
10) Considere as proposições abaixo. 
 
I. O tema central do texto é mostrar como a imagem do servidor público tem mudado ao longo dos 

anos. 
II. A autora do texto não se posiciona criticamente a respeito da imagem que a mídia tem do servidor 

público. 
III. A autora defende o fim do preconceito contra os servidores públicos. 
 

De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) todas as proposições estão corretas. 
B. (   ) somente a proposição II está correta. 
C. (   ) somente a proposição III está correta. 
D. (   ) somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) somente as proposições II e III estão corretas. 
 
11) De acordo com o texto 2 e com as regras de pontuação, indique se as frases abaixo são 

verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
(   ) As aspas utilizadas em o estereotipado “esperto” (linha 07), “O Trem de Subúrbios” (linha 09) e 

funcionária pública “padrão” (linha 35) têm a mesma função. 
(   ) As vírgulas utilizadas em que transformou sua imagem no estereótipo do cidadão que trabalha 

pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é invariavelmente malandro e corrupto. (linhas 40 – 
42) têm como função separar uma sequência de orações que compartilham o mesmo sujeito. 

(   ) Os parênteses utilizados em mas sim por meio das relações pessoais (amizade, família ou sexo) 
(linhas 23 – 24) poderiam ser substituídos por travessões, já que estão relacionados a uma 
explicação do que a autora quer dizer por relações pessoais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) F – F – V 
B. (   ) V – F – F 
C. (   ) V – V – V 
D. (   ) F – V – F 
E. (   ) F – V – V 
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12) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto 2. 
 
A. (   ) O sujeito da oração O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o 

senso comum da população brasileira. (linhas 02 – 03) é somente Lineu. 
B. (   ) Em um burocrata que não respeita os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que 

possui em repartições públicas para "se dar bem" (linhas 18 – 20), que se refere, 
respectivamente, a burocrata e trabalhadores. 

C. (   ) A elipse do sujeito em É apenas um "burocrata", que beira a imbecilidade (linhas 22 – 23) 
não causa prejuízo à coesão do texto. 

D. (   ) No período Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da 
mídia, de um processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua 
imagem no estereótipo do cidadão que trabalha pouco (linhas 39 – 41), que se refere a 
caricatura. 

E. (   ) Em o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. (linhas 51 – 52), os pronomes sua e ela possuem o mesmo 
referente. 

 
13) Considere as proposições abaixo. 
 

I. O sufixo –mente utilizado em palavras como diariamente e imponentemente une-se ao 
radical para transformar um advérbio em adjetivo. 

II. O sufixo –inho utilizado na palavra homenzinho, embora tenha função de criar um 
diminutivo, no texto é utilizado para criar um efeito de ironia. 

III. Os prefixos –an e –in, utilizados em palavras como analfabeto e invariavelmente, 
significam negação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as proposições II e III estão corretas. 
B. (   ) Somente a proposição III está correta. 
C. (   ) Todas as proposições estão corretas. 
D. (   ) Somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) Somente as proposições I e III estão corretas. 
 
14) Assinale a alternativa na qual a palavra da direita substitui a da esquerda, no texto 2, sem 

prejuízo do sentido.  
 

A. (   )  Propinas (linha 3)  Favores  

B. (   )  Mídia (linha 1) Meios de comunicação 

C. (   )  Notável (linha 27) Desprezível 

D. (   )  Trabalhador (linha 38) Assalariado 

E. (   )  Tarefa (linha 51) Dever de casa 

 
15) Assinale a alternativa em que há a presença de um período composto, formado por uma 

oração principal e uma oração subordinada. 
 
A. (   ) Os servidores cumprem sua carga horária e trabalham seriamente. 
B. (   ) Talvez o maior ícone da mídia seja hoje A Grande Família. 
C. (   ) Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. 
D. (   ) Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. 
E. (   ) O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 

quase um analfabeto. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (   ) resíduos químicos no estado líquido devem ser submetidos a tratamento específico, sendo 
permitido o seu encaminhamento para disposição final em aterros. 

B. (   ) as embalagens e os materiais contaminados por resíduos químicos que apresentam risco 
à saúde ou ao meio ambiente dispensam o mesmo tratamento dado às substâncias que os 
contaminou, antes de serem descartados. 

C. (   ) resíduos químicos no estado sólido, quando não tratados, devem ser dispostos em aterro 
de resíduos perigosos – Classe I. 

D. (   ) as excretas de pacientes tratados com quimioterápicos antineoplásicos não podem ser 
eliminadas no esgoto, mesmo que haja Sistema de Tratamento de Esgotos na região onde 
se encontra o serviço. 

E. (   ) a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) também se aplica 
aos produtos farmacêuticos e aos cosméticos. 

 
17) Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. 

Segundo a Portaria MS/SNVS n. 272, de 8 abril de 1998, que aprova o Regulamento Técnico 
para a Terapia de Nutrição Parenteral (TNP): 

 

(   ) a manipulação da nutrição parenteral deve ser realizada em área classificada grau A ou B 
(classe 100), circundada por área grau B ou C (classe 10.000), de acordo com as Boas 
Práticas para Fabricação e Controle de Produtos Farmacêuticos.  

(   ) as amostras para contraprova de cada nutrição parenteral preparada devem ser conservadas 
sob refrigeração (2 ºC a 8 ºC) durante 5 dias após o seu prazo de validade.  

(   ) imediatamente após o preparo e durante todo e qualquer transporte, a nutrição parenteral 
deve ser mantida sob refrigeração (2 ºC a 8 ºC), exceto nos casos de administração imediata.  

(   ) as amostras para avaliação microbiológica laboratorial devem ser estatisticamente 
representativas de uma sessão de manipulação n + 1, colhidas aleatoriamente no início e no 
fim do processo de manipulação.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) F – F – V – V 
B. (   ) V – F – V – V 
C. (   ) V – V – F – V 
D. (   ) F – V – V – F  
E. (   ) V – V – F – F 
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18) Segundo a Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade de 
licitação denominada pregão, analise as afirmativas abaixo. 

 

I. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, 
observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. 

II. A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da 
licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o 
recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade, bem como a habilitação 
e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. 

III. É permitida a exigência de garantia de proposta, a aquisição do edital pelos licitantes, como 
condição para a participação no certame e o pagamento de taxas e emolumentos, salvo os 
referentes a fornecimento do edital.  

IV. a fase de habilitação será feita após a verificação de que o licitante está em situação regular 
perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas IV e V estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
E. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
19) Sobre a Portaria n. 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998, que determina as diretrizes e 

normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares, bem como a constituição 
das Comissões de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), é CORRETO afirmar que: 

 

A. (   ) entre os membros executores da CCIH que representam o Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar, encontra-se, preferencialmente, um farmacêutico. 

B. (   ) consiste em infecção hospitalar a infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via 
transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que se tornou evidente logo após o 
nascimento (exemplo: herpes simples, toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, sífilis e 
AIDS).  

C. (   ) o diagnóstico das infecções hospitalares deverá basear-se, exclusivamente, nos resultados 
de exames laboratoriais, ressaltando-se os exames microbiológicos e a pesquisa de 
antígenos e anticorpos. 

D. (   ) entre as ações da CCIH encontra-se a definição, em cooperação com a Comissão de 
Farmácia e Terapêutica (CFT), da política de utilização racional de antimicrobianos, 
germicidas e materiais médico-hospitalares.  

E. (   ) são também denominadas infecções comunitárias aquelas manifestadas antes de 72 
(setenta e duas) horas da internação, quando associadas a procedimentos diagnósticos 
e/ou terapêuticos, realizados durante este período. 
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20) Segundo a RDC n. 67, de 8 de outubro de 2007, que dispõe sobre Boas Práticas de 
Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias, é 
CORRETO afirmar que: 

 

A. (   ) a água purificada pode ser armazenada por um período superior a 24 horas, desde que em 
condições que garantam a manutenção da sua qualidade, incluindo a sanitização dos 
recipientes a cada troca de água. 

B. (   ) a água utilizada na manipulação de medicamentos deve ser obtida a partir da água 
potável, tratada em um sistema que assegure a obtenção da água com especificações 
farmacopeicas para água purificada, ou de outros compêndios internacionais reconhecidos 
pela ANVISA. 

C. (   ) para monitorar a qualidade da água de abastecimento basta que sejam realizados testes 
microbiológicos, no mínimo a cada seis meses, mantendo-se os respectivos registros. 

D. (   ) Sobre o controle de qualidade da água purificada, devem ser realizados somente ensaios 
físico-químicos como pH, cor aparente, turbidez, cloro residual livre e sólidos totais 
dissolvidos.  

E. (   ) devem ser feitos testes físico-químicos e microbiológicos da água purificada, no mínimo 
trimestralmente, com o objetivo de monitorar o processo de obtenção de água, podendo a 
farmácia terceirizá-los. 

 
21) Considerando as Boas Práticas de Preparação de Terapia Antineoplásica (BPPTA), 

determinadas pela RDC n. 220, de 21 de setembro de 2004, é CORRETO afirmar que:  
 

A. (   ) para casos de contaminação acidental no transporte da terapia antineoplásica (TA) é 
facultativa a notificação do ocorrido ao responsável pela preparação, dependendo da 
extensão da área física contaminada. 

B. (   ) o transporte da TA pode ser feito em sacos plásticos transparentes exclusivos, a fim de 
permitir a sua perfeita identificação das informações do rótulo durante a conservação e o 
transporte. 

C. (   ) o setor de terapia antineoplásica (TA) deve manter um “kit” de derramamento identificado e 
disponível, preferencialmente, na área de manipulação, podendo estar disponível também 
na área de administração da terapia. 

D. (   ) em caso de contaminação ambiental por agentes antineoplásicos, a área atingida deve ser 
isolada, coberta com compressas absorventes secas e, posteriormente, desinfetada com 
álcool 70%. 

E. (   ) durante o processo de manipulação de antineoplásicos devem ser usados dois pares de 
luvas estéreis, trocados a cada hora ou sempre que sua integridade estiver comprometida. 

 
22) Sobre antimicrobianos aminoglicosídeos, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) São bacteriostáticos, com mecanismo de ação multifatorial e dose-independente. 
B. (   ) Não apresentam sinergia com penicilinas e cefalosporinas contra infecções por bacilos 

gram-negativos aeróbios ou cocos gram-positivos. 
C. (   ) Todos os aminoglicosídeos podem induzir ototoxicidade por lesão vestibular ou coclear, às 

vezes irreversível. 
D. (   ) Não são eficazes contra infecções urinárias graves, porque sendo excretados de forma 

alterada pelos rins, não atingem altas concentrações no parênquima renal. 
E. (   ) A nefrotoxicidade independe do número de administrações, podendo ocorrer no regime de 

dose única.  
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23) Com relação à terapia antineoplásica, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (   ) o tratamento antineoplásico denominado “adjuvante” objetiva aliviar os sintomas causados 
pela neoplasia, preocupando-se com a qualidade de vida do paciente, sem intenção 
curativa. 

B. (   ) anticorpos monoclonais não podem ser associados à quimioterapia convencional, pois 
prejudicam os resultados da terapia. 

C. (   ) antimetabólitos, como metotrexato, causam deficiência de ácido fólico por apresentarem 
alta afinidade pela enzima hidroxifolato redutase, podendo esse efeito ser 
contrabalanceado pela adiministração de ácido folínico. 

D. (   ) agentes antineoplásicos atuam, exclusivamente, em células que estão no ciclo celular, 
podendo agir em todas as fases do ciclo ou em uma fase específica. 

E. (   ) agentes antimicrotúbulos, que atuam por interferência no fuso mitótico, têm como 
representantes semissintéticos a vincristina e a vimbastina. 

 
24) Em relação aos modelos de seleção de medicamentos, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (   ) as decisões de seleção de medicamentos são tomadas com base no perfil de consumo e 
do aspecto econômico dos medicamentos em uma determinada instituição de saúde. 

B. (   ) a Teoria de Utilidade de Multiatributos é um método de análise sistemático que permite 
avaliar e comparar, ao mesmo tempo, distintos fatores que estão envolvidos na tomada de 
decisão. 

C. (   ) tendo em vista que a seleção de medicamentos envolve aspectos interdisciplinares e 
diferentes saberes, a sua implementação deve ser centralizada nos gestores institucionais. 

D. (   ) a criação da Comissão de Farmácia e Terapêutica e o estabelecimento de sistema de 
gestão de medicamentos são requisitos indispensáveis para seleção de medicamentos.  

E. (   ) o sistema de classificação ATC é um recurso extremamente importante para a seleção de 
medicamentos.  

 
25) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Fontes secundárias são as que contêm informações sobre literaturas primárias, já 
avaliadas e interpretadas. É muito comum encontrar essas fontes na internet (por exemplo, 
o pubmed.com, medline.com).  

B. (   ) Fontes terciárias contêm dados originais que aparecem em publicações científicas 
especializadas, como por exemplo, Journal Medical Association (JAMA) e New England 
Journal of Medicine (NEJM).  

C. (   ) A informação passiva consiste de respostas às consultas que o serviço recebe e de 
participação nos programas destinados aos pacientes externos. 

D. (   ) A informação sobre medicamentos e agentes tóxicos solicitados por qualquer pessoa, que 
não seja profissional da área da saúde, deve ser atendida e respondida com caráter 
educativo e de aconselhamento. 

E. (   ) A COCHRANE e o MACROMEDEX são considerados base de dados de fontes primárias. 
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26) Em relação aos efeitos negativos do uso de medicamentos, relacione as terminologias 
apresentadas na Coluna 1 com os conceitos na Coluna 2. 

 
Coluna 1 – Terminologias Coluna 2 – Conceitos 
 
I. Acidentes com 

medicamentos 
II. Eventos adversos 
III. Reação adversa 
IV. Erros de medicação 

 

(   ) danos leves ou graves causados pelo uso de um 
medicamento (ou pela falta de uso, quando este é 
necessário). 

(   ) qualquer efeito prejudicial ou indesejado que se apresenta 
após a administração de medicamentos, normalmente 
utilizados no homem para profilaxia, diagnóstico ou 
tratamento de uma doença, ou com o objetivo de modificar 
uma função biológica. 

(   ) incidentes, problemas ou insucessos, inesperados ou 
previsíveis, produzidos ou não por erro, consequentes ou não 
de imperícia, imprudência ou negligência, que ocorrem 
durante o processo de utilização de medicamentos. 

(   ) qualquer evento evitável que pode, de fato ou potencialmente, 
levar ao uso inadequado de medicamento 
independentemente do risco de lesar ou não o paciente. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) II – III – I – IV 
B. (   ) I – II – IV – III 
C. (   ) I – IV – II – III 
D. (   ) III – I – II – IV 
E. (   ) IV – II – I – III 
 
27) De acordo com a literatura, não há consenso relativo à determinação da posologia em 

crianças. Em geral, os cálculos usam peso, superfície corporal e idade, devendo ser 
individualizados, embora em muitas bulas de medicamento o fabricante coloque doses de 
acordo com peso ou faixa etária. Nesse sentido, é CORRETO afirmar que: 

 

A. (   ) a regra de Clark define a dose pediátrica através da relação entre dose estabelecida em 
adulto (de 70 Kg) e o peso da criança (até 30 Kg). 

B. (   ) a regra de Law define a dose pediátrica, relacionando a idade com o peso do paciente.  
C. (   ) a fórmula de Young pode ser utilizada apenas para neonatos. 
D. (   ) deve-se ter preferência pela utilização da superfície corporal quando o peso da criança for 

inferior a 10 kg.  
E. (   ) a utilização da regra de Clark deve ser empregada preferencialmente para crianças de 

idade avançada, enquanto que a de Law para recém-nascidos e lactantes. 
 
28) Analise as afirmativas abaixo. 
 

I. As reações adversas frequentes ao uso da acetilcisteína são rubor, urticária e coceira. 
II. O uso de anfoterecina B ocasiona hepatoxicidade, discracias sanguíneas e erupção cutânea. 
III. É comum ter hiperglicemia induzida por Salbutamol, mesmo em baixas doses.  
IV. É comum surgir hipotensão arterial, insônia e parestesia quando há uso prolongado de 

ranitidina. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) São corretas apenas as afirmativas I, III e IV. 
B. (   ) São corretas apenas as afirmativas I e II. 
C. (   ) São corretas apenas as afirmativas II e III. 
D. (   ) São corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 
E. (   ) São corretas apenas as afirmativas I e IV. 
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29) Em relação à implementação da farmácia clínica, relacione a fase de implementação, 
apresentadas na Coluna 1, com as ações referentes a cada fase, apresentadas na Coluna 2. 

 

Coluna 1 –  
Fases de implementação 

Coluna 2 – Ações 

 
 
I. FASE 1 
 
II. FASE 2 
 
III. FASE 3 
 
IV. FASE 4 
 
V. FASE 5 
 
VI. FASE 6 
 

(   ) Participar da monitorização plasmática de fármacos. 
Desenvolver estudos de farmacocinética clínica. Participar de 
ensaios clínicos de medicamentos. Implantar a atenção 
farmacêutica. 

(   ) Implementar o sistema de distribuição de medicamentos. 
Estruturar o sistema de informação de medicamentos. Participar 
ativamente da Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

(   ) Ampliar a participação nas ações de controle de infecção 
hospitalar. Realizar estudo farmacotécnico das formulações de 
uso no hospital. Estruturar a unidade de preparo de 
medicamentos citostáticos. 

(   ) Implantar o processo de seleção de medicamentos. Implantar o 
sistema de gerenciamento de estoque. Definir o sistema de 
distribuição de medicamento mais viável para o hospital. 
Implantar o sistema de farmacotécnica. 

(   ) Implantar ferramentas de suporte à decisão. 
(   ) Implantar controle de qualidade de matéria-prima. Desenvolver 

estudos de utilização de medicamentos. Realizar análises 
farmacoeconômicas. Estruturar sistema de farmacovigilância 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 

A. (   ) III – IV – II – VI – I – V 
B. (   ) I – III – IV – II – V – VI 
C. (   ) II – V – VI – IV – III – I  
D. (   ) V – II – III – I – VI – IV 
E. (   ) IV – VI – I – V – II – III  
 
30) Em relação às terminologias empregadas na farmacologia, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (   ) métodos qualitativos são frequentemente utilizados nos estudos de farmacodinâmica para 
comparação dos efeitos dos fármacos e para garantia de uma descrição precisa e 
completa destes efeitos. 

B. (   ) quanto mais semelhantes ao hospedeiro forem as células ou parasitas indesejáveis, mais 
fácil será a obtenção de toxicidade seletiva. 

C. (   ) quando um fármaco possui um mecanismo celular, ele desencadeia uma resposta que 
aumentará a proliferação celular, a secreção de hormônios e o aumento da atividade 
metabólica.  

D. (   ) heparina, sinvastatina, indometacina e budesonida são medicamentos inibidores 
enzimáticos e receptores intracelulares.  

E. (   ) na farmacoterapia existe sempre uma tentativa de alterar seletivamente um processo 
fisiológico ou fisiopatológico de maneira a beneficiar o receptor do medicamento.  
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31) Analise as afirmativas abaixo.  
 

I. O uso da quinidina poderá desencadear os seguintes efeitos adversos: anormalidades da 
tireoide, distúrbios pulmonares e pigmentação. 

II. A digoxina exerce efeito agonista sobre o receptor M2 e o bretílio é agonista parcial dos 
receptores α e β adrenérgicos. 

III. Os antagonistas de cálcio ou β–adrenoceptores podem ser ministrados nos casos de 
persistência de angina, sendo que os antagonistas β–adrenoceptores podem ser priorizados 
para pacientes portadores de angina em repouso e elevação do segmento ST durante a dor, 
sem elevação da frequência cardíaca ou da pressão sanguínea. 

IV. Os inibidores da ECA podem ser utilizados em todos os estádios da insuficiência cardíaca 
congestiva, ou seja, nos níveis brando, moderado e grave. 

V. A bradicinina e a angiotensina aumentam a secreção de aldosterona e a pressão sanguínea. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) São corretas apenas as afirmativas II, III e V. 
B. (   ) São corretas apenas as afirmativas I, III e IV. 
C. (   ) São corretas apenas as afirmativas III, IV e V. 
D. (   ) São corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 
E. (   ) São corretas apenas as afirmativas I, II, III e IV. 
 
32) Com relação à farmacologia clínica do sistema cardiovascular, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

A. (   ) Antiplaquetários, como o ácido acetilsalicílico, interferem na ativação das plaquetas, 
antagonizando a regeneração de vitamina K, que é fundamental para a ativação de 
diversos fatores de coagulação. 

B. (   ) Anticoagulantes orais, como a varfarina, atuam sobre a ativação plaquetária, inibindo 
irreversivelmente a cicloxigenase, enzima que transforma ácido araquidônico em 
precursores de prostaglandinas. 

C. (   ) Heparinas de baixo peso molecular têm comprimento insuficiente para catalisar a inibição 
da trombina, produzindo efeito anticoagulante mediante inibição de fator Xa por 
antitrombina. 

D. (   ) Ticlopidina e clopidogrel são compostos tienopiridínicos que inibem a agregação 
plaquetária impedindo a ligação de fibrinogênio a plaquetas ativadas, reduzindo a retração 
do coágulo.  

E. (   ) Heparina não fracionada apresenta atividade intrínseca anticoagulante, atuando 
intermediada por componente endógeno plasmático, chamado co-fator heparina. 
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33) Em relação ao temário bioequivalência de medicamentos, assinale V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as afirmativas falsas. 

 

(   ) Equivalentes Farmacêuticos são medicamentos que contêm quantidades idênticas do 
mesmo fármaco, isto é, o mesmo sal ou éster da mesma molécula terapeuticamente ativa, 
na mesma forma farmacêutica, mas não necessariamente contendo os mesmos excipientes. 

(   ) Alternativas Farmacêuticas são medicamentos que contêm a mesma molécula 
terapeuticamente ativa, ou seu precursor, mas não necessariamente na mesma quantidade, 
forma farmacêutica, sal ou éster. 

(   ) Produtos Farmacêuticos bioequivalentes são equivalentes farmacêuticos ou alternativas 
farmacêuticas cuja velocidade e extensão da absorção não diferem significativamente entre 
si quando administrados na mesma dose molar da molécula ativa, sob condições 
experimentais similares, em dose única ou em múltiplas doses. 

(   ) O plano experimental mais usado para comparar biodisponibilidade de dois produtos 
farmacêuticos é o estudo de delineamento linear. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) V – V – V – F 
B. (   ) F – F – V – V 
C. (   ) V – V – F – F 
D. (   ) F – F – F – F 
E. (   ) V – V – F – V 
 
34) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE o parágrafo abaixo. 

Nem todas as substâncias apresentam características adequadas à administração 
transdérmica. Assim, pode-se afirmar que são considerados todos os fatores que afetam a 
absorção percutânea de um fármaco: 

 

A. (   ) peso molecular, coeficiente de partição, hidratação, solubilidade.  
B. (   ) peso molecular, coeficiente de partição, natureza do veículo, solubilidade e constante de 

dissolução. 
C. (   ) temperatura, velocidade de degradação, natureza do veículo, solubilidade. 
D. (   ) peso molecular, coeficiente de partição, natureza do veículo, constante de dissolução, 

natureza da fase dispersante. 
E. (   ) temperatura, pH, hidratação da pele. 
 
35) Soluções podem ser preparadas a partir de qualquer combinação de um dos três estados da 

matéria: sólido, líquido ou gasoso. Porém, em farmácia, o maior interesse em soluções limita-
se, em grande parte, às preparações de sólidos e líquidos.  
Sobre este assunto, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas 
falsas. 

 

(   ) Em termos farmacêuticos pode-se definir as soluções como preparações líquidas que 
contêm uma ou mais substâncias químicas dissolvidas em um solvente mutuamente 
miscível. 

(   ) Em relação ao seu uso, uma solução farmacêutica pode ser classificada como oral, ótica, 
oftálmica ou tópica. 

(   ) Além das substâncias ativas, outras substâncias adicionais estão presentes nas soluções 
orais com o objetivo de fornecer cor, odor, sabor e estabilidade. 

(   ) As combinações de substâncias ativas e adjuvantes resultam em interações químicas ou 
físicas que afetam a qualidade terapêutica ou a estabilidade do produto. 

 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

 

A. (   ) V – F – V – V 
B. (   ) V – V – F – F 
C. (   ) F – F – F – F 
D. (   ) V – V – V – F 
E. (   ) F – V – F – V 
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36) Os aerossóis farmacêuticos são formas farmacêuticas pressurizadas que, quando acionadas, 
emitem uma fina dispersão de materiais líquidos e/ou sólidos contendo uma ou mais 
substâncias ativas em meio gasoso. Com base nesta definição, pode-se afirmar que uma 
formulação de aerossol consiste essencialmente de: 

 

A. (   ) válvula e superfície do líquido. 
B. (   ) quantidade de propelente e esterilidade do ativo. 
C. (   ) concentrado do produto e o propelente. 
D. (   ) tamanho da partícula e efeito fisiológico. 
E. (   ) concentração do fármaco e modelo de válvula. 
 
37) Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. 

De maneira geral, pode-se afirmar que uma EMULSÃO é considerada fisicamente instável 
quando:  

 

(   ) a fase interna ou dispersa tende a formar agregados de gotículas.  
(   ) grandes gotículas ou agregados de gotículas surgem na superfície ou depositam-se no 

fundo. 
(   ) todo o líquido ou parte do líquido da fase interna separa-se e forma uma camada distinta na 

superfície ou no fundo do frasco, resultante da coalescência dos glóbulos da fase interna. 
(   ) a fase externa ou dispersante tende a formar agregados de gotículas. 
(   ) a fase interna sempre forma depósito. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) F – V – V – V 
B. (   ) V – V – F – V 
C. (   ) F – F – F – F 
D. (   ) V – V – V – F 
E. (   ) V – F – F – V 
 
38) Assinale a alternativa CORRETA. 

Compete à Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT): 
 

A. (   ) elaborar a lista de medicamentos disponíveis pelo Serviço de Farmácia Hospitalar, 
baseando-se, exclusivamente, nos custos de cada insumo farmacêutico. 

B. (   ) reunir-se trimestralmente e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação 
do seu presidente. 

C. (   ) padronizar medicamentos de acordo com a necessidade real do hospital onde está 
inserida, independentemente da existência de evidências clínicas ou não. 

D. (   ) determinar, independentemente da Direção Geral do Hospital, os membros efetivos que 
irão compor a CFT, orientando-se pela área clínica de atuação de cada um. 

E. (   ) definir, em parceria com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), a política 
de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a 
instituição. 
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39) Considere que um equipo de infusão, utilizado na administração de nutrição parenteral a um 
paciente recém-nascido prematuro, comporta 27 mL de solução ou emulsão. Considere ainda 
o volume prescrito pelo médico e a quantidade de nutrição que ficará retida dentro do equipo. 
Calcule a quantidade de cada nutriente a ser adicionada pelo farmacêutico na bolsa de etil-
vinil-acetato (EVA), bem como o volume total adicionado. 

 

NUTRIENTE CONCENTRAÇÃO VOLUME 
PRESCRITO 

VOLUME 
ADICIONADO 

Glicose 50% 52,5 mL  

Água --- 85 mL  

Aminoácidos 20% 40 mL  

Cloreto de potássio 19,1% 1,2 mL  

Glicerofosfato de sódio 3 mEq/mL 0,5 mL  

Gluconato de cálcio 10 % 2,1 mL  

Lipídeos 20% 10 mL  
VOLUME TOTAL --- 191,3 mL  

 
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE os valores de volume adicionado 
calculados, de cima para baixo. 

 

A. (   )  59,85 mL; 96,9 mL; 45,6 mL; 1,36 mL; 0,57 mL; 2,39 mL; 11,4 mL; 218,07 mL 
B. (   )  5,98 mL; 45,6 mL; 1,36 mL; 0,57 mL; 96,9 mL; 2,39 mL; 11,4 mL; 164,2 mL 
C. (   )  4,56 mL; 59,85 mL; 1,36 mL; 0,57 mL; 96,9 mL; 11,4 mL; 2,39 mL; 177,03 mL 
D. (   )  45,6 mL; 59,85 mL; 1,36 mL; 9,69 mL; 2,39 mL; 0,57 mL; 11,4 mL; 130,86 mL 
E. (   )  45,6 mL; 59,85 mL; 96,9 mL; 2,39 mL; 1,36 mL; 1,14 mL; 0,57 mL; 207,81 mL 
 
40) Assinale a alternativa CORRETA. 

Para preparação farmacotécnica, no laboratório semi-industrial de um hospital, de um gel para 
ultrassonografia, foi utilizado um polímero acrílico tipo carbopol 940® - 0,7%; glicerina - 
12,5%; trietanolamina - 0,5%; água conservante qsp 100 mL. 
Com base nestas informações, no mesmo sequencial de matéria-prima acima descrito, quanto 
será necessário de cada um destes produtos para a preparação de um lote de 20 kg deste gel 
para ultrassonografia? 

 

A. (   ) 0,14 g – 2,5 g – 0,1 g – 19.997,26 mL 
B. (   ) 140 g – 2.500 g – 100 g – 17.350,00 mL 
C. (   ) 14,0 g – 25,00 g – 1 g – 19.960,00 mL 
D. (   ) 1,4 g – 25 g – 0,1 g – 19.973,35 mL 
E. (   ) 0,1 g – 2,5 g – 10 g – 19.987,40 mL 
 
 

 
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 

 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     
 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
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