CADERNO: 2

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/
ÁREA FARMÁCIA
CÓDIGO: ND-12
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela
não retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na
sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

AGENDA
l
l
l
l
l

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

l

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que
contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão
no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde
foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado,
dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no
selo que está no seu cartão de respostas.
8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o
conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data
prevista no cronograma.

l
l

l
l
l
l

l
l
l

06/12/2015 (Manhã e Tarde), PROVAS
OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TITULOS.
07/12/2015, Divulgação do Gabarito Preliminar
das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
10/12/2015, Disponibilização das Imagens
dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
11/12 e 14/12/2015, Interposição de Recursos
contra as questões das Provas Objetivas.
23/12/2015, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos das Provas Objetivas.
23/12/2015, Resultado do Recurso contra
as questões das Provas Objetivas.
29/12/2015, Divulgação Relação Preliminar
das Notas das Provas Objetivas.
05/01 a 06/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Resultado do Recurso contra a
Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas das Provas Objetivas.
16/01/2016, Relação dos candidatos que
terão os seus títulos analisados.
18/01 a 19/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Resultado do Recurso contra as
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas da Avaliação de Títulos.
26/01/2016, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES:
l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: ifrj2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 2

“Há quem diga que o único motivo por que os cientistas se
preocupam com o bem-estar dos animais é porque o estresse
e o sofrimento alteram o resultado das pesquisas”.

TEXTO

Sobre as duas formas gráficas sublinhadas, podemos dizer que:

ENTREVISTA

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PERGUNTA – O que nos dá o direito de submeter outros
seres vivos indefesos ao sofrimento em pesquisas médicas?
RESPOSTA – O fato de que existe um meio termo entre
abusar dos animais e acreditar que eles não devem
ser usados em pesquisas de maneira nenhuma. E não é
preciso ser médico, ou estar envolvido nas pesquisas, para
pensar assim. O caso do Dalai Lama, um líder espiritual
que não come carne, é interessante nesse aspecto. Ele
afirma que devemos tratar os animais com respeito e que
não devemos explorá-los. Especificamente em resposta à
experimentação animal, ele já disse que as perdas são de
curto prazo, mas os benefícios de longo prazo são muitos.
Se surgir a necessidade de sacrificar um animal, afirma o
Dalai Lama, devemos fazê-lo com empatia, causando o
mínimo de dor possível. Menciono o Dalai Lama como um
exemplo de que é possível desenvolver um raciocínio ético
a respeito deste assunto, compatível inclusive com outras
formas de respeito à vida animal, como o vegetarianismo.

As duas formas estão corretas.
As duas formas estão erradas.
Só a primeira forma está errada.
Só a segunda forma está errada.
As duas formas pertencem à mesma classe gramatical.

QUESTÃO 3

A primeira pergunta do entrevistador indica:
(A) um posicionamento contrário ao do entrevistado.
(B) uma posição simpática ao sacrifício de animais nos
laboratórios.
(C) um pensamento religioso apoiado na Bíblia.
(D) uma defesa das pesquisas com animais em função do
progresso.
(E) uma visão muito sentimentalista sobre o sacrifício de
animais.

PERGUNTA – Há quem diga que o único motivo por que os
cientistas se preocupam com o bem-estar dos animais é
porque o estresse e o sofrimento alteram o resultado das
pesquisas. É assim que os cientistas agem?
ENTREVISTADO – Penso que os cientistas são pessoas
extremamente morais. Em nosso laboratório, por exemplo,
os cientistas tratam os animais como indivíduos muito
especiais. Passamos muito tempo cuidando deles, pois
vivemos da pesquisa de animais. Nós nos certificamos de
que eles estão confortáveis e suas necessidades, supridas.
As instalações nas quais a maioria dos animais de pesquisas
são acomodados são muito superiores às dos animais de
estimação.

QUESTÃO 4

A finalidade de o entrevistado citar o posicionamento do Dalai
Lama é:
(A) indicar uma crítica ao que pensam os religiosos.
(B) citar uma famosa liderança religiosa em apoio de suas
opiniões.
(C) mostrar amplo conhecimento a respeito do assunto.
(D) apelar para uma opinião científica semelhante à sua.
(E) demonstrar a sabedoria oriental a respeito do assunto.

QUESTÃO 5

“O fato de que existe um meio termo entre abusar dos animais
e acreditar que eles não devem ser usados em pesquisas de
maneira nenhuma”.
As posições citadas nesse trecho da resposta do entrevistado
indicam:

A entrevista acima é realizada com Michael Conn, que
defende a ideia do uso de cobaias nos laboratórios como
essencial ao progresso da medicina.

(A) respectivamente, uma posição favorável e outra contrária
ao sacrifício de animais.
(B) duas posições contrárias ao emprego de animais em
pesquisas.
(C) duas posições favoráveis ao emprego de animais em
pesquisas.
(D) respectivamente, uma posição contrária e uma favorável
ao sacrifício de animais.
(E) a apresentação de posicionamentos extremamente
sentimentais.

QUESTÃO 1

“Ele afirma que devemos tratar os animais com respeito”;
a forma de reescrever essa frase do texto que apresenta
incorreção ou modificação do sentido original é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Afirma ele que devemos tratar com respeito os animais.
Ele afirma que os animais devem ser tratados com respeito.
Ele afirma respeitosamente que devemos tratar os animais.
Ele afirma que os animais devem ser tratados
respeitosamente.
(E) Devemos tratar os animais com respeito, é o que afirma
ele.
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QUESTÃO 6

(A) Observância da publicidade como exceção e do sigilo como
preceito geral.
(B) Divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações.
(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação.
(D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública.
(E) Desenvolvimento do controle social da administração
pública.

“...é possível desenvolver um raciocínio ético a respeito deste
assunto”; a forma de reescrever-se essa frase do texto que
mostra incorreção ou modificação do sentido original é:
(A) é possível o desenvolvimento de um raciocínio ético a
respeito deste assunto.
(B) é possível, a respeito deste assunto, desenvolver um
raciocínio ético
(C) há possibilidade de que se desenvolva um raciocínio ético
a respeito deste assunto.
(D) é possível que se desenvolvesse um raciocínio ético a
respeito deste assunto.
(E) é possível desenvolver-se um raciocínio ético sobre este
assunto.

QUESTÃO 10

Avalie se, de acordo com a Lei nº 12.527/11, cabe aos órgãos
e entidades do poder público, observadas as normas e
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
I.

Gestão transparente da informação, propiciando amplo
acesso a ela e sua divulgação.
II. Proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade,
autenticidade e integridade.
III. Proteção da informação sigilosa e da informação
pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade,
integridade e eventual restrição de acesso.

QUESTÃO 7

O entrevistado destaca o fato de que o Dalai Lama não come
carne; a finalidade desse destaque é:
(A) indicar que o Dalai Lama despreza os animais em geral.
(B) mostrar que os hábitos alimentares no mundo variam
bastante.
(C) comprovar que a opinião do Dalai Lama é imparcial.
(D) demonstrar que as pesquisas com animais são
universalmente aceitas.
(E) ironizar uma contradição na opinião do Dalai Lama.

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 8

“Ele afirma que devemos tratar os animais com respeito e
que não devemos explorá-los. Especificamente em resposta
à experimentação animal, ele já disse que as perdas são de
curto prazo, mas os benefícios de longo prazo são muitos. Se
surgir a necessidade de sacrificar um animal, afirma o Dalai
Lama, devemos fazê-lo com empatia, causando o mínimo de
dor possível. Menciono o Dalai Lama como um exemplo de
que é possível desenvolver um raciocínio ético a respeito deste
assunto...”.

QUESTÃO 11

De acordo com a Lei 11.892/08, os Institutos Federais são
instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades
de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos
e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. Nesse sentido,
avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

Entre as formas verbais sublinhadas, aquela que não corresponde
a um infinitivo, mas sim ao futuro do subjuntivo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

 Para efeito da incidência das disposições que regem a
regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos
cursos de educação superior, os Institutos Federais são
equiparados às universidades federais.
 É vedado aos Institutos Federais exercer o papel de instituições
acreditadoras e certificadoras de competências profissionais.
 Os Institutos Federais têm autonomia para criar e extinguir
cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem
como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos,
mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se,
no caso da oferta de cursos a distância, a legislação específica

tratar.
explora(r).
surgir.
sacrificar.
desenvolver.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA

As afirmativas são respectivamente:

QUESTÃO 9

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela
previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com as
seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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V, F e V.
F, V e F.
F, F e V.
F, F e F.
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QUESTÃO 12

(A) recusar fé a documentos públicos.
(B) valer-se, ou permitir dolosamente que terceiros tirem
proveito de informação, prestígio ou influência, obtidos
em função do cargo, para lograr, direta ou indiretamente,
proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da
dignidade da função pública.
(C) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em
serviços ou atividades particulares.
(D) apresentar inassiduidade habitual, assim entendida a falta
ao serviço, por vinte dias, interpoladamente, sem causa
justificada no período de seis meses.
(E) aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de
qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos pessoais ou
vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições.

Avalie se, de acordo com a Lei 11.892/08, os Institutos Federais
têm, entre outras, as seguintes finalidades e características:
I.

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional.
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais.
III. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente.

QUESTÃO 15

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Avalie se são deveres dos servidores públicos civis:
I.

Exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e
regulamentares inerentes ao cargo ou função.
II. Cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais.
III. Atender com presteza ao público em geral, prestando as
informações requeridas, sejam elas protegidas ou não
pelo sigilo.
IV. Manter conduta compatível com a moralidade pública.

I, apenas.
III, apenas.
II e III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 13

Estão corretos:

De acordo com a Lei 11.892/08, são objetivos dos Institutos
Federais, entre outros, os a seguir listados, EXCETO UM, que
está ERRADO. Assinale-o.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Ministrar educação profissional técnica de nível médio,
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os
concluintes do ensino fundamental e para o público da
educação de jovens e adultos.
(B) Ministrar cursos de formação inicial e continuada
de trabalhadores, objetivando a capacitação, o
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de
profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas
áreas da educação profissional e tecnológica.
(C) Realizar
pesquisas
aplicadas,
estimulando
o
desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas,
estendendo seus benefícios à comunidade.
(D) Apoiar processos educativos que levem à emancipação
do cidadão na perspectiva do desenvolvimento
socioeconômico local e regional e desestimular os que
levem à geração de trabalho e renda.
(E) Desenvolver atividades de extensão de acordo com os
princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica,
em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos
sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e
difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos.

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

INFORMÁTICA
QUESTÃO 16

No uso dos recursos do browser Firefox Mozilla, um ícone deve
ser acionado para verificar o andamento dos downloads. Esse
ícone é:

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 14

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias
e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis
com a pena de demissão a bem do serviço público, entre outras,
as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

(D)

(E)
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 17

Observe a planilha abaixo, criada no Excel 2013 BR.

No trabalho com computadores, os funcionários do IFRJ têm
preocupação com a segurança de dados e, por isso, geram
cópias de segurança por meio do uso de pen-drives e discos
rígidos como mídias no armazenamento das informações.
Tendo por objetivo garantir a integridade dos dados, essa é
uma atividade de alta importância no contexto da informática
conhecida como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para determinar o menor número entre todos os números
no intervalo de A3 a E3, deve ser inserida em F3 a seguinte
expressão:

firewall.
backup.
swap.
sniffer.
spyware.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 18

Um funcionário de nível médio do IFRJ está trabalhando em
um microcomputador com sistema operacional Windows 8.1
BR e executou um atalho de teclado, que permite a alternância
de acesso a programas em execução concorrente, por meio de
uma janela de diálogo. Esse atalho de teclado corresponde a
pressionar, em sequência, as teclas

=MENOR(A3:E3;1)
=MENOR(A3:E3)
=MENOR(A3:E3:1)
=MENOR(A3;E3)
=MENOR(A3;E3:1)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

e:

QUESTÃO 21

São ações para conter um acidente com derramamento de
material biológico, EXCETO:

(A)

(A) isolar a área atingida.
(B) usar equipamento de proteção individual.
(C) colocar papel toalha sobre o material derramado, adicionar
uma solução de hipoclorito de sódio a 2% e aguardar 15
minutos.
(D) cobrir o resíduo com areia, aguardar sua absorção completa
e recolher o material em saco plástico preto comum.
(E) recolher em recipiente com saco para resíduo
infectante ou saco autoclavável todo material usado na
descontaminação.

(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 22

São normas de conduta segundo as Boas Práticas em
Laboratório, EXCETO:

QUESTÃO 19

No Word 2013 BR, para alterar a cor do texto, deve-se acionar
o seguinte ícone:

(A) prender os cabelos e evitar o uso de bijuterias.
(B) não comer, beber, fumar, guardar alimentos e aplicar
cosméticos no ambiente de trabalho.
(C) é permitido pipetar com a boca.
(D) segregar e acondicionar adequadamente resíduos
biológicos, químicos e ionizantes.
(E) é proibido o uso de calçados abertos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 28

Um técnico de laboratório pesou 50 mg de cloreto de potássio
em uma balança com sensibilidade de 2 mg. O erro potencial
máximo, em porcentagem, é de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Segundo a Farmacopeia Brasileira (Volume 1, 5ª edição, 2010),
o equipamento que mede a viscosidade pela força necessária
para girar o spindle no líquido que está sendo testado é o
viscosímetro de:

4%.
5%.
6%.
7%.
8%.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 24

QUESTÃO 29

Um técnico de laboratório mediu 20 mL de etanol usando
um cálice graduado com capacidade de 250 mL. Em uma
medida posterior, usando uma bureta de calibre estreito com
capacidade de 25 mL, foi medido um volume real de 23 mL. O
erro em relação à medida original, em porcentagem, foi de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com o os valores de eletronegatividade dos
elementos químicos, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F)
as afirmativas a seguir:
 O flúor tem menor valor de eletronegatividade do que o
iodo.
 O nitrogênio tem menor valor de eletronegatividade do
que o fósforo.
 O hidrogênio tem maior valor de eletronegatividade do
que o sódio.

25%.
20%.
15%.
30%.
35%.

As afirmativas são respectivamente:

QUESTÃO 25

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O volume, em mL, que deve ser retirado de uma solução de
hidróxido de sódio à 50% para o preparo de 700 mL de uma
solução à 2,5% é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20 mL.
25 mL.
30 mL.
35 mL.
40 mL.

QUESTÃO 30

QUESTÃO 26

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Centipoise.
Newton.
Pascal.
Raoult.
Gay Lussac.

heterômeros.
dímeros.
enantiômeros.
metâmeros.
tautômeros.

QUESTÃO 31

De acordo com a estrutura e classificação dos aminoácidos,
avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:
 A valina é um aminoácido aromático.
 A tirosina é um aminoácido alifático.
 A serina é um aminoácido apolar.

QUESTÃO 27

Segundo o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira
(2ª edição, 2011), a imidazolidinilureia dissolvida em água
purificada na concentração de 50% é aplicada como solução:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, F e F.
V, F e V.
F, V e V
F, F e V.
F, F e F.

Segundo a Farmacopeia Brasileira (5º Edição, 2010), substâncias
com a mesma estrutura contendo um ou mais centros quirais
que são imagens especulares não superponíveis uma da outra
são denominadas:

Segundo o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira (2ª
edição, 2011), a unidade que determina a quantidade de álcool
etílico, em mililitros, contida em 100 mililitros de uma mistura
hidroalcoólica é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Copérnico.
Höppler.
Ostwald.
Brookfield.
Ford.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

flavorizante.
conservante.
acidificante.
alcalinizante.
espessante.
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V, F e V.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 36

Em relação à isomeria plana, avalie se são verdadeiras (V) ou
falsas (F) as afirmativas a seguir:

O número total de átomos de carbono na D-Ribose é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

 Na isomeria de função, os isômeros pertencem à mesma
função.
 Na isomeria de cadeia, os isômeros pertencem à mesma
função, mas apresentam diferentes tipos de cadeia.
 Na isomeria de posição, os isômeros pertencem à mesma
função e têm o mesmo tipo de cadeia, mas apresentam
diferença na posição de um grupo funcional, de uma
ramificação ou instauração.

QUESTÃO 37

Segundo o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira
(2ª edição, 2011), a trietanolamina dissolvida em água
purificada na concentração de 50% é aplicada como solução:

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3.
4.
5.
6.
7.

V, V e V.
V, F e V.
F, V, e F
F, V e V.
F, F e F.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

indicadora de titulações.
isotônica de colírios.
alcalina para ajuste de pH.
flavorizante de emulsões.
conservante de semissólidos.

QUESTÃO 33

Os átomos que apresentam diferentes números atômicos, mas
o mesmo número de massa são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 38

Segundo a Farmacopeia Brasileira (5º Edição, 2010), o reagente
que explode quando aquecido rapidamente ou submetido a
choque é o ácido:

isóbaros.
isótopos.
isótonos.
isoeletrônicos.
diastereoisômeros.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 34

Em relação a geometria molecular, avalie se são verdadeiras
(V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

QUESTÃO 39

 A geometria da molécula de CO2 é linear.
 A geometria da molécula de H2O é angular.
 A geometria da molécula de CH4 é tetraédrica.

A 1-naftolbenzeína SI é utilizada em titulações segundo a
Farmacopeia Brasileira (5º Edição, 2010). O preparo da solução
indicadora envolve a dissolução de 0,2 g de 1-naftolbenzeína
em 100 mL de:

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, F e F.
F, V e V.
V, V e F.
V, F e V.
V, V e V.

água purificada.
ácido acético glacial.
solução hidroalcoólica a 50% (v/v).
hidróxido de sódio a 10% (p/v) em água purificada.
tolueno.

QUESTÃO 40

QUESTÃO 35

Segundo a Farmacopeia Brasileira (5º Edição, 2010), a
espectrometria de absorção atômica com geração de vapor
frio é utilizada para a determinação de:

São metais de transição de acordo com a classificação dos
elementos químicos da tabela periódica, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

edético.
cinâmico.
gálico.
benzóico.
pícrico.

cobre.
rutênio.
rênio.
selênio.
ródio.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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manganês.
cobalto.
tungstênio.
titânio.
mercúrio.
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QUESTÃO 41

QUESTÃO 45

A espectrofotometria no infravermelho médio é um
ensaio de identificação por excelência sendo capaz de
diferenciar substâncias com diferenças estruturais. Segundo
a Farmacopeia Brasileira (5º Edição, 2010), o infravermelho
médio compreende a região, em cm-1, entre:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Segundo a Farmacopeia Brasileira (5º Edição, 2010), para
determinação culombimétrica da água se utiliza o reagente de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10000 a 5000.
4000 a 400.
200 a 20.
10 a 1.
0,1 a 0,001.

Karl Fischer.
Bradford.
Tollens.
Nessler.
Grignard.

QUESTÃO 46

Em relação ao teste de endotoxina bacteriana descrito
na Farmacopeia Brasileira (5º Edição, 2010), avalie se são
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

QUESTÃO 42

Segundo a Farmacopeia Brasileira (5º Edição, 2010), a análise
espectrofotométrica quantitativa por absorção tem como
princípio a relação:

 O teste de endotoxina bacteriana é usado para detectar ou
quantificar endotoxinas de bactérias gram negativas.
 Utiliza-se o extrato aquoso dos amebócitos circulantes
do Limulus polyphemus ou do Tachypleus tridentatus
preparado e caracterizado como reagente LAL.
 O método cromogênico é baseado no desenvolvimento de
turbidez após quebra de um substrato endógeno.

(A) inversa entre a quantidade de luz absorvida e a
concentração da substância.
(B) direta entre a quantidade de luz emitida e a concentração
do solvente.
(C) inversa entre a quantidade de luz refletida e a concentração
da amostra.
(D) direta entre a quantidade de luz absorvida e a concentração
da substância.
(E) inversa entre a quantidade de luz emitida e a concentração
da amostra.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V e V.
V, V e F.
V, F e V.
F, V e F.
F, F e F.

QUESTÃO 43

Segundo a Farmacopeia Brasileira (5º Edição, 2010), sistemas
que consistem de fases móveis polares e fases estacionárias
apolares são denominados de cromatografia em fase:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 47

O sistema pioneiro de bomba osmótica para a liberação
modificada de fármacos é o sistema:

normal.
contínua.
reversa.
corrente.
partida.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 44

QUESTÃO 48

Segundo a Farmacopeia Brasileira (5º Edição, 2010), o teste de
friabilidade permite determinar a resistência dos comprimidos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PUMP.
RELEASE.
DELIVERY.
OROS.
TARGET.

O sistema terapêutico transdérmico é um dispositivo que libera
o fármaco para a pele a uma velocidade:

a deformação.
à ruptura radial.
à laminação.
ao capeamento.
à abrasão.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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pulsada.
descontínua.
controlada.
variável.
irregular.
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QUESTÃO 49

São equipamentos de proteção individual, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

lava-olhos.
avental impermeável.
luvas.
respirador.
sapatos.

QUESTÃO 50

Segundo a ABNT NBR 10004 (2004) sobre classificação de
resíduos sólidos, o código D002 qualifica o resíduo como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

inflamável.
reativo.
corrosivo.
patogênico.
tóxico.
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