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3 Farmacêutico

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

A BELEZA E A ARTE NÃO CONSTITUEM 
NENHUMA GARANTIA MORAL

Contardo Calligaris

Gostei muito de “Francofonia”, de Aleksandr 
Sokurov. Um jeito de resumir o filme é este: nossa 
civilização é um navio cargueiro avançando num 
mar hostil, levando contêineres repletos dos 
objetos expostos nos grandes museus do mundo. 
Será que o esplendor do passado facilita nossa 
navegação pela tempestade de cada dia? Será que, 
carregados de tantas coisas que nos parecem belas, 
seremos capazes de produzir menos feiura? Ou, 
ao contrário, os restos do passado tornam nosso 
navio menos estável, de forma que se precisará 
jogar algo ao mar para evitar o naufrágio?

Essa discussão já aconteceu. Na França de 
1792, em plena Revolução, a Assembleia emitiu 
um decreto pelo qual não era admissível expor o 
povo francês à visão de “monumentos elevados 
ao orgulho, ao preconceito e à tirania” – melhor 
seria destruí-los. Nascia assim o dito vandalismo 
revolucionário – que continua. 

Os guardas vermelhos da Revolução Cultural 
devastaram os monumentos históricos da China. 
O Talibã destruiu os Budas de Bamiyan (séculos 4 
e 5). Em Palmira, Síria, o Estado Islâmico destruiu 
os restos do templo de Bel (de quase 2.000 anos 
atrás). A ideia é a seguinte: se preservarmos os 
monumentos das antigas ideias, nunca teremos a 
força de nos inventarmos de maneira radicalmente 
livre.

Na mesma Assembleia francesa de 1792, 
também surgiu a ideia de que não era preciso 
destruir as obras, elas podiam ser conservadas 
como patrimônio “artístico” ou “cultural” – ou seja, 
esquecendo sua significação religiosa, política e 
ideológica.

Sentado no escuro do cinema, penso que 
nós não somos o navio, somos os contêineres 
que ele carrega: um emaranhado de esperanças, 
saberes, intuições, dúvidas, lamentos, heranças, 
obrigações e gostos. Tudo dito belamente: talvez 
o belo artístico surja quando alguém consegue 
sintetizar a nossa complexidade num enigma, 
como o sorriso de “Mona Lisa”.

Os vândalos dirão que a arte não tem o poder 
de redimir ou apagar a ignomínia moral. Eles têm 

razão: a estátua de um deus sanguinário pode 
ser bela sem ser verdadeira nem boa. Será que é 
possível apreciá-la sem riscos morais?

Não sei bem o que é o belo e o que é arte. Mas, 
certamente, nenhum dos dois garante nada.

Por exemplo, gosto muito de um quadro 
de Arnold Böcklin, “A Ilha dos Mortos”, obra 
imensamente popular entre o século 19 e 20, que 
me evoca o cemitério de Veneza, que é, justamente, 
uma ilha, San Michele. Agora, Hitler tinha, em sua 
coleção particular, a terceira versão de “A Ilha 
dos Mortos”, a melhor entre as cinco que Böcklin 
pintou. Essa proximidade com Hitler só não me 
atormenta porque “A Ilha dos Mortos” era também 
um dos quadros preferidos de Freud (que chegou 
a sonhar com ele).

Outro exemplo: Hitler pintava, sobretudo 
aquarelas, que retratam edifícios austeros e 
solitários, e que não são ruins; talvez comprasse 
uma, se me fosse oferecida por um jovem artista 
pelas ruas de Viena. Para mim, as aquarelas de 
Hitler são melhores do que as de Churchill. Pela pior 
razão: há, nelas, uma espécie de pressentimento 
trágico de que o mundo se dirigia para um banho 
de sangue.

É uma pena a arte não ser um critério moral. 
Seria fácil se as pessoas que desprezamos 
tivessem gostos estéticos opostos aos nossos. 
Mas, nada feito.

Os nazistas queimavam a “arte degenerada”, mas 
só da boca para fora. Na privacidade de suas casas, 
eles penduraram milhares de obras “degeneradas” 
que tinham pretensamente destruído. Em 
Auschwitz, nas festinhas clandestinas só para 
SS, os nazistas pediam que a banda dos presos 
tocasse suingue e jazz – oficialmente proibidos.

Para Sokurov, o museu dos museus é o Louvre. 
Para mim, sempre foi a Accademia, em Veneza. 
A cada vez que volto para lá, desde a infância, 
medito na frente de três quadros, um dos quais 
é “A Tempestade”, do Giorgione. Com o tempo, 
o maior enigma do quadro se tornou, para mim, a 
paisagem de fundo, deserta e inquietante. Pintado 
em 1508, “A Tempestade” inaugura dois séculos 
que produziram mais beleza do que qualquer outro 
período de nossa história. Mas aquele fundo, mais 
tétrico que uma aquarela de Hitler, lembra-me que 
os dois séculos da beleza também foram um triunfo 
de guerra, peste e morte – Europa afora.

É isto mesmo: infelizmente, a arte não salva. 

Texto adaptado de: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalli-
garis/2016/08/1806530-a-beleza-e-a-arte-nao-constituem-nenhuma-ga-

rantia-moral.shtml
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4 Farmacêutico

1. No texto apresentado, evidencia-se que
(A)		 como	a	arte	não	se	constitui	enquanto	um	critério	

de	separação	em	relação	a	uma	moral	boa	e	uma	
ruim,	é	correto	o	posicionamento	defendido	pelo	
decreto	emitido	na	França	em	1792	que	impunha	
a	destruição	de	monumentos	construídos	sobre	
ideais	moralmente	ruins.	

(B)		 a	 beleza	 humana	 não	 constitui	 uma	 garantia	
de	moral,	 o	 que	 se	 comprova	 facilmente	 pelos	
inúmeros	 exemplos	 de	 vandalismos	 e	 tiranias	
praticadas	por	pessoas	que	foram	consideradas	
esteticamente	 belas,	 como	 é	 o	 caso	 de	
Hitler.		

(C)		 apesar	 de	 a	 arte	 e	 a	 beleza	 não	 constituírem	
uma	 garantia	 de	 moral	 é	 possível	 por	 meio	
dos	 gostos	 estéticos	 opostos	 separar	 pessoas	
constituídas	de	concepções	morais	diferentes.

(D)		 a	 arte	 e	 a	 beleza	 que	 não	 constituem	 uma	
garantia	de	moral	são	aquelas	expressas	apenas	
em	obras	pictóricas,	como	no	quadro	“A	Ilha	dos	
Mortos”	e	nas	pinturas	de	Hitler.

(E)		 a	 arte	 não	 se	 constitui	 enquanto	 um	 critério	
de	 separação	 em	 relação	 a	 uma	 moral	 boa	
ou	 ruim.	 Por	 esse	 motivo,	 ao	 legado	 artístico	
que	 recebemos	 historicamente,	 podem	 estar	
atreladas	 condutas	 de	 orgulho,	 preconceito	 e	
tirania.

   
 
2. Considerando as informações contidas no 

texto, é correto afirmar que pela expressão 
“vandalismo revolucionário” compreende-se 

(A)		 o	 movimento	 que,	 inicialmente,	 consistia	 em	
jogar	ao	mar	os	restos	artísticos	do	passado	que	
tornam	o	navio	menos	estável	e	que	poderiam	
causar	seu	naufrágio.

(B)		 o	 movimento	 isolado	 de	 devastação	 de	
monumentos	históricos	chineses	pelos	guardas	
vermelhos	durante	a	Revolução	cultural.

(C)		 o	 movimento,	 iniciado	 na	 França	 durante	 a	
Revolução,	 que	 preferia	 destruir	 monumentos	
cuja	 origem	 estivesse	 atrelada	 a	 orgulho,	
preconceito	e	tirania	a	expor	sua	visão	ao	povo	
francês.

(D)		 o	movimento	específico	de	destruição	dos	Budas	
de	Bamiyan,	dos	séculos	4	e	5,	e	de	destruição		
dos	 restos	 do	 Templo	 de	 Bel,	 de	 quase	 2.000	
anos,	praticados,	respectivamente	pelo	Talibã	e	
pelo	estado	Islâmico.

(E)		 todo	 ato	 de	 destruição	 ocasionado	 por	
movimentos	terroristas	com	objetivo	de	demolir	
símbolos	de	uma	cultura	considerada	inimiga.

 

3. A expressão “Essa proximidade com Hitler 
[...]” e o advérbio destacado no trecho “A 
cada vez que volto para lá [...]” referem-se, 
respectivamente,

(A)		 ao	fato	de	o	autor	do	texto	compartilhar	o	gosto	
pela	obra	 “A	 ilha	dos	mortos”,	 do	pintor	Arnold	
Böcklin,	com	Hitler	e	à	Accademia	em	Veneza.

(B)		 ao	fato	de	o	autor	do	texto	gostar	das	aquarelas	
que	foram	pintadas	por	Hitler,	uma	vez	que	elas	
evocam	um	sentimento	trágico,	e	ao	Museu	do	
Louvre.	

(C)		 ao	fato	de	Hitler	e	Freud	compartilharem	o	gosto	
pela	obra	 “A	 ilha	dos	mortos”,	 do	pintor	Arnold	
Böcklin,	 uma	 vez	 que	 o	 primeiro	 tinha	 em	 sua	
coleção	 particular	 uma	 versão	 do	 quadro	 e	 o	
segundo	chegou	a	sonhar	com	ele	e	à	Accademia	
em Veneza.

(D)		 ao	fato	de	o	autor	do	texto,	assim	como	Freud,	
também	sonhar	com	a	obra	“A	ilha	dos	mortos”,	
do	 pintor	Arnold	Böcklin,	 cuja	 a	melhor	 versão	
pertenceu	a	Hitler	e	ao	Museu	do	Louvre.

(E)		 ao	 fato	 de	 o	 autor	 do	 texto,	 além	 compartilhar	
o	gosto	pela	obra	“A	ilha	dos	mortos”,	do	pintor	
Arnold	 Böcklin,	 com	 Hitler,	 ter	 comprado	 uma	
aquarela	do	líder	nazista	oferecida	por	um	jovem	
artista	em	Viena	e	à	Accademia	em	Veneza.

  

4. Em relação às palavras “feiura”, “admissível”, 
“complexidade” e “ideológica” , retiradas do 
texto, assinale a alternativa que apresenta a 
correta divisão silábica delas.

(A)		 fei.u.ra	 –	 ad.mi.ssí.vel	 –	 com.plex.i.da.de	 –	
i.de.o.ló.gi.ca.	

(B)		 fe.iu.ra	 –	 ad.mis.sí.vel	 –	 com.ple.xi.da.de	 –	
i.de.o.ló.gi.ca.	

(C)		 fei.u.ra	–	ad.mi.ssí.vel	–	com.ple.xi.da.de	–	i.deo.
ló.gi.ca.	

(D)		 fei.u.ra	 –	 ad.mis.sí.vel	 –	 com.ple.xi.da.de	 –	
i.de.o.ló.gi.ca.	

(E)		 fe.iu.ra	–	ad.mis.sí.vel	–	com.plex.i.da.de	–	i.deo.
ló.gica.

5. A acentuação das palavras “artístico”, 
“admissível” e “alguém”, retiradas do texto,  
justifica-se, respectivamente, conforme as 
regras de acentuação das palavras da língua 
portuguesa, pois 

(A)		 marcam-se	com	acento	agudo	todas	as	palavras	
proparoxítonas,	com	acento	agudo	as	palavras	
paroxítonas	 cuja	 sílaba	 tônica	 tenha	 as	 vogais	
i e a	e	com	acento	agudo	as	palavras	oxítonas	
terminadas em em. 

(B)	 marca-se	com	acento	agudo	a	vogal	i da	sílaba	
tônica	das	palavras	proparoxítonas,	com	acento	
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agudo	 a	 vogal	 i	 das	 palavras	 paroxítonas	
terminadas em l	e	com	acento	agudo	a	vogal	e 
da terminação em	das	palavras	oxítonas.

(C)		 marcam-se	 com	 acento	 agudo	 as	 palavras	
paroxítonas	 cuja	 sílaba	 tônica	 tenha	 a	 vogal	
i,	 com	 acento	 agudo	 a	 vogal	 da	 sílaba	 tônica	
das	palavras	proparoxítonas	terminadas	em	 l e 
todas	as	palavras	oxítonas	que	tenham	a	vogal	
e na	última	sílaba.

(D)		 marcam-se	com	acento	agudo	as	vogais	i e e das 
palavras	em	língua	portuguesa	sempre	que	elas	
estiverem	na	sílaba	tônica,	 independentemente	
de	 tratar-se	 de	 uma	 proparoxítona,	 paroxítona	
ou	oxítona.

(E)		 marcam-se	 com	 acento	 agudo	 a	 vogal	 i das 
palavras	 proparoxítonas	 que	 não	 sejam	
terminadas	 em	 ditongo,	 com	 acento	 agudo	 as	
palavras	 paroxítonas	 que	 têm	 na	 penúltima	
sílaba	a	vogal	 i seguida	das	consoantes	v ou	f,	
como em hífen,	e	com	acento	agudo	as	oxítonas	
terminadas em em ou	ens. 

6. Nos trechos “Os guardas vermelhos 
da Revolução Cultural devastaram os 
monumentos históricos da China.”, “Sentado 
no escuro do cinema, penso que nós não 
somos o navio, somos os contêineres que 
ele carrega [...]” e “Será que, carregados 
de tantas coisas que nos parecem belas, 
seremos capazes de produzir menos feiura?”, 
em relação às palavras em destaque, é 
correto afirmar que

(A)		 há	ditongo	em	contêineres e feiura,	há	encontro	
consonantal	 em	vermelhos,	China e sentado e 
há	dígrafo	em	produzir.

(B)		 há	 ditongo	 crescente	 em	 contêineres e feiura,	
dígrafo	 em	 vermelhos e China e encontro 
consonantal	em	sentado e produzir.

(C)		 há	 ditongo	 decrescente	 em	 contêineres,	
dígrafo	 em	 vermelhos,	 China e sentado,	
encontro	 consonantal	 em	 produzir	 e	 hiato	 em	
feiura.  

(D)		 há	 hiato	 em	 contêineres e feiura,	 dígrafo	
em vermelhos, China e produzir e encontro 
consonantal	em	sentado.

(E)		 há	 tritongo	 em	 feiura,	 ditongo	 decrescente	 em	
contêineres,	 dígrafo	 em	 vermelhos,	 China e 
encontro	consonantal	em	sentado e produzir.

7. Em relação aos termos destacados no 
seguinte excerto, retirado do texto, “Tudo 
dito belamente: talvez o belo artístico surja 
quando alguém consegue sintetizar a nossa 
complexidade num enigma, como o sorriso 

de ‘Mona Lisa.’”,  é correto afirmar que, 
nesse contexto,

(A)		 tanto	 belamente	 quanto	 quando pertencem	 a	
classes	 de	 palavras	 que	 não	 possuem	 flexão	
de	 gênero	 ou	 número	 e	 belo trata-se	 de	 um	
substantivo.

(B)		 belamente é	um	advérbio	de	modo,	quando uma	
conjunção	temporal	e	belo	um	adjetivo.	

(C)		 belamente	 é	 um	 substantivo,	 quando	 é	 uma	
palavra	 invariável	 e	 belo	 está	 no	 masculino	
singular.		

(D)		 tanto	 belamente quanto	 belo	 são	 adjetivos	
qualificadores	 e	 quando é	 uma	 conjunção	
temporal.

(E)		 tanto	quando quanto	belo estão	flexionados	no	
masculino	singular	e	belamente	pertence	a	uma	
classe	de	palavras	invariáveis.

8. Assinale a alternativa correta acerca dos 
excertos retirados do texto e comentados a 
seguir.

(A)		 Em	 relação	 ao	 trecho	 “Sentado	 no	 escuro	 do	
cinema,	 penso	 que	 nós	 não	 somos	 o	 navio,	
somos	os	contêineres	que	ele	carrega	 [...]”,	os	
verbos	destacados	estão	conjugados	na	primeira	
pessoa	 do	 plural	 e	 são	 complementados	 por	
objetos	 diretos,	 respectivamente,	 o navio e os 
contêineres.

(B)		 Em	relação	ao	 trecho	 “Os	nazistas	queimavam 
a	‘arte	degenerada’,	mas	só	da	boca	para	fora.”	
o	verbo	destacado	está	no	plural,	pois	concorda	
com	 um	 sujeito	 composto	 e	 o	mas trata-se	 de	
uma	conjunção	adversativa.	

(C)		 Em	 relação	ao	 trecho	 “Para	Sokurov,	 o	museu	
dos	museus	é	o	Louvre.	Para	mim,	sempre	 foi	
a	 Accademia,	 em	 Veneza.”,	 ambos	 os	 termos	
destacados	 tratam-se	 de	 conjunções	 que	
introduzem	uma	noção	de	finalidade.

(D)		 Em	 relação	 ao	 trecho	 “[...]	 há,	 nelas,	 uma	
espécie	 de	 pressentimento	 trágico	 de	 que	 o	
mundo	se	dirigia	para	um	banho	de	sangue.”,	o	
verbo	destacado	não	possui	sujeito	e	nelas trata-
se	de	uma	contração	entre	a	preposição	em e 
o	pronome	pessoal	elas	e	indica	uma	noção	de	
posição.	

(E)		 Em	 relação	 ao	 trecho	 “Pintado	 em	 1508,	
‘A	 Tempestade’	 inaugura	 dois	 séculos	 que	
produziram	mais	beleza	do	que	qualquer	outro	
período	de	nossa	história.”,	 o	 verbo	destacado	
deveria	estar	conjugado	no	plural	para	concordar	
com	a	expressão	“dois	séculos”,	 fato	que	pode	
ser	comprovado	pela	transformação	para	a	voz	
passiva,	 assim,	 “dois	 séculos	 são	 inaugurados	
por	‘A	Tempestade’”.
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9. Em relação às afirmações a seguir, assinale  
a alternativa correta.

(A)		 Em	 “[...]	 se	 preservarmos	 os	monumentos	 das	
antigas	 ideias,	 nunca	 teremos	 a	 força	 de	 nos	
inventarmos	 de	 maneira	 radicalmente	 livre.”,	
o	 pronome	 destacado	 evidencia	 um	 sujeito	
indeterminado.

(B)		 Em	 “Os	 guardas	 vermelhos	 da	 Revolução	
Cultural	devastaram	 os	monumentos	históricos	
da	China.”,	o	verbo	destacado	é	transitivo	direto	
e	indireto,	por	isso	recebe	tanto	complemento	de	
objeto	direto	quanto	de	objeto	indireto.

(C)		 Em	 	 “Os	 vândalos	dirão que a arte não tem o 
poder	de	redimir	ou	apagar	a	ignomínia	moral.”,	
os	 termos	 destacados	 são,	 respectivamente,	
verbo	bitransitivo	e	pronome	relativo.

(D)		 Em	 “É	 uma	 pena a arte não ser um	 critério	
moral.”,	 as	 expressões	 destacadas	 são,	
respectivamente,	complemento	de	objeto	direto	
e	predicativo	do	sujeito.

(E)		 Em		“A	beleza	e	a	arte	não	constituem	nenhuma	
garantia	 moral”,	 há	 um	 sujeito	 composto	 que	
justifica	o	verbo	 transitivo	direto,	em	destaque,	
estar	no	plural.

10. Em relação aos pronomes destacados 
em “[...] a Assembleia emitiu um decreto 
pelo qual não era admissível expor o povo 
francês à visão de ‘monumentos elevados ao 
orgulho, ao preconceito e à tirania’ – melhor 
seria destruí-los.” e em “Será que é possível 
apreciá-la sem riscos morais?”, é correto 
afirmar que

(A)		 ambos	estão	em	posição	proclítica.
(B)		 ambos	referenciam	o	objeto	direto	do	verbo	ao	

qual	se	anexam.
(C)		 poderiam	ser	substituídos,	respectivamente,	por	

lhes e lhe.
(D)		 ambos	referenciam	o	objeto	indireto	do	verbo	ao	

qual	se	anexam.
(E)		 ambos	 poderiam	 ser	 retirados	 do	 texto	 sem	

prejuízos	 sintáticos	 e	 para	 a	 compreensão	
deste.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

11. Do ponto de vista lógico, a palavra que 
completa a sequência  (PACATA, PERENE, 
PIRIRI, _____, PURUCU) é

(A)	 POCOTO.
(B)	 PINHATA.
(C)	 POLENTA.
(D)	 PEDAÇO.
(E)	 PARANÁ.

12. Um grupo com 360 pessoas disputava um 
campeonato. Sabe-se que, na primeira 
fase, foram eliminados dois terços do total 
de competidores. Na segunda fase, foram 
eliminados três quartos dos remanescentes. 
Após a terceira fase, apenas um décimo dos 
que ainda disputavam passaram de fase. 
Assim, após a terceira fase, ainda restam

(A)	 2.
(B)	 3.
(C)	 4.
(D)	 5.
(E)	 6.
 

13. Em uma estação de metrô, 20% dos 
passageiros embarcam no sentido centro 
e os 4500 restantes embarcam em outros 
sentidos. O total de passageiros citados é

(A)	 5000.
(B)	 5200.
(C)	 5500.
(D)	 5625.
(E)	 5700.

14. Se a proposição “João é mais velho que 
Paulo” é falsa, então podemos afirmar com 
certeza que

(A)	 “João	é	mais	novo	que	Paulo”.
(B)	 “João	tem	a	mesma	idade	que	Paulo”.
(C)	 “Paulo	é	mais	velho	que	João”.
(D)	 “Paulo	é	mais	novo	que	João”.
(E)	 “João	não	é	mais	velho	que	Paulo”.
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15. Em um truque de mágica, sabe-se que: se 
o número der certo, o ilusionista aparecerá 
livre das correntes. Se o truque der errado, 
o ilusionista corre sério perigo. Caso o 
ilusionista corra sério perigo, os bombeiros 
devem, obrigatoriamente, invadir o palco. Se 
os bombeiros invadirem o palco, o público 
se assustará. Caso o público se assuste, o 
número será censurado. Ora, sabemos que 
os bombeiros não invadiram o palco, então, 
certamente,

(A)	 o	truque	não	foi	realizado.
(B)	 o	ilusionista	corre	sério	perigo.
(C)	 o	ilusionista	apareceu	livre	das	correntes.
(D)	 o	público	se	assustou.
(E)	 o	número	foi	censurado.

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

16. De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH, estabelecer estratégias com o 
objetivo de avaliar a legalidade e acompanhar 
os resultados da gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial e de recursos 
humanos da Sede e filiais compete

(A)	 ao	Conselho	de	Gestão	Orçamentária.
(B)	 ao	Conselho	Fiscal.
(C)	 à	Direção	Executiva.
(D)	 ao	Conselho	Consultivo.
(E)	 à	Auditoria	Interna.
 

17. Segundo o disposto no Regimento Interno 
da EBSERH, é competência da Diretoria 
Executiva 

(A)	 analisar,	ao	menos	trimestralmente,	o	balancete	
e	demais	demonstrações	financeiras,	elaboradas	
periodicamente	pela	EBSERH.

(B)	 autorizar	a	aquisição,	alienação	e	oneração	de	
bens	móveis,	exceto	valores	mobiliários.

(C)	 propor	 linhas	 de	 ação,	 programas,	 estudos,	
projetos,	formas	de	atuação	ou	outras	medidas,	
para	que	a	EBSERH	atinja	os	objetivos	para	os	
quais	foi	criada.

(D)	 definir	 estratégias	 para	 a	 execução	 de	 ações	
de	 controle	 nas	 entidades	 públicas	 e	 privadas	
contratadas	pela	Sede	e	filiais.

(E)	 opinar	 sobre	 a	 modificação	 do	 capital	
social,	 orçamento,	 planos	 de	 investimento,	
transformação,	incorporação,	fusão	ou	cisão.

 

18. De acordo com o estabelecido no Regimento 
Interno da EBSERH, constitui um órgão 
diretamente vinculado à Diretoria Vice-
Presidência Executiva a

(A)	 Coordenadoria	de	Gestão	Estratégica.
(B)	 Assessoria	Técnica-Parlamentar.
(C)	 Coordenadoria	de	Formação	Profissional.
(D)		 Ouvidoria-Geral.
(E)	 Coordenadoria	 de	 Pesquisa	 e	 Inovação	

Tecnológica.

19. Em relação à personalidade jurídica, à 
vinculação e ao prazo de duração da EBSERH, 
assinale a alternativa correta de acordo com 
o que estabelece a Lei 12.550/2011.

(A)	 Tem	personalidade	jurídica	de	direito	privado,	é	
vinculada	ao	Ministério	da	Saúde	e	tem	prazo	de	
duração	de	20	anos.

(B)	 Tem	 personalidade	 jurídica	 de	 direito	 público,	
é	 vinculada	 ao	 Ministério	 da	 Educação	 e	 tem	
prazo	de	duração	indeterminado.

(C)	 Tem	 personalidade	 jurídica	 de	 direito	 privado,	
é	 vinculada	 ao	 Ministério	 da	 Educação	 e	 tem	
prazo	de	duração	indeterminado.

(D)		 Tem	personalidade	jurídica	de	direito	público,	é	
vinculada	ao	Ministério	da	Saúde	e	tem	prazo	de	
duração	de	20	anos.

(E)	 Tem	personalidade	jurídica	de	direito	privado,	é	
vinculada	ao	Ministério	da	Saúde	e	tem	prazo	de	
duração	indeterminado.

20. De acordo com o que estabelece o Decreto 
7.661/2011, o órgão de orientação superior 
da EBSERH, composto por nove membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da 
Educação, é

(A)	 a	Diretoria	Executiva.
(B)	 o	Conselho	Fiscal.
(C)	 a	Auditoria	Interna.
(D)	 a	Presidência.
(E)	 o	Conselho	de	Administração.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

21. De acordo com a quarta diretriz da resolução 
n° 453/2012, assinale a alternativa correta 
sobre a estrutura e o funcionamento dos 
conselhos de saúde.

(A)	 O	 Conselho	 de	 Saúde	 contará	 com	 uma	
secretaria-executiva	 coordenada	 por	 pessoa	
preparada	 para	 a	 função,	 para	 o	 suporte	
técnico,	 administrativo	 e	 jurídico,	 subordinada	
ao	 Presidente	 da	 República,	 que	 definirá	 sua	
estrutura	e	dimensão.

(B)	 Qualquer	 alteração	 na	 organização	 dos	
Conselhos	 de	 Saúde	 preservará	 o	 que	 está	
garantido	em	lei	e	deve	ser	proposta	pelo	próprio	
Conselho	 e	 votada	 em	 reunião	 plenária,	 com	
quórum	 qualificado,	 para	 depois	 ser	 alterada	
em	 seu	Regimento	 Interno	 e	 homologada	 pelo	
gestor	da	esfera	correspondente.

(C)	 A	 cada	 bimestre,	 deverá	 constar	 dos	 itens	
da	 pauta	 o	 pronunciamento	 do	 gestor,	 das	
respectivas	esferas	 de	governo,	 para	 que	 faça	
a	 prestação	 de	 contas,	 em	 relatório	 genérico,	
sobre	 andamento	 do	 plano	 de	 saúde,	 agenda	
da	saúde	pactuada,	 relatório	de	gestão,	dados	
sobre	 o	montante	 e	 a	 forma	 de	 aplicação	 dos	
recursos,	 as	 auditorias	 iniciadas	 e	 concluídas	
no	período,	bem	como	a	produção	e	a	oferta	de	
serviços	na	rede	assistencial	própria,	contratada	
ou	 conveniada,	 de	 acordo	 com	 o	 art.	 12	 da	
Lei	 n°	 8.689/93	 e	 com	a	 Lei	Complementar	 n°	
141/2012.	

(D)	 Acompanha	 e	 controla	 a	 atuação	 do	 setor	
privado	credenciado	mediante	licitação	na	área	
de	saúde,	no	entanto	é	vedado	ao	conselho	da	
saúde	aprovar	a	proposta	orçamentária	anual	da	
saúde,	competência	do	Ministro	da	Saúde.

(E)	 O	conselho	de	Saúde	não	decidirá	sobre	o	seu	
orçamento,	pois	não	é	dotado	de	autonomia.

22. De acordo com decreto presidencial n° 
7508/2011, assinale a alternativa correta sobre 
as Comissões Intergestores em relação a sua 
organização e ao funcionamento das ações 
e serviços de saúde integrados em redes de 
atenção à saúde.

(A)	 A	 CIT,	 no	 âmbito	 do	 Estado,	 está	 vinculada	
à	 Secretaria	 Estadual	 de	 Saúde	 para	 efeitos	
administrativos	e	operacionais.	

(B)	 A	CIB,	 no	 âmbito	 da	União,	 está	 vinculada	 ao	
Ministério	da	Saúde	para	efeitos	administrativos	
e	operacionais.

(C)	 A	 Comissão	 Intergestores	 Regional	 -	 CIR,	 no	
âmbito	 regional,	 está	 vinculada	 à	 Secretaria	
Municipal	de	Saúde	para	efeitos	administrativos	

e	operacionais,	devendo	observar	as	diretrizes	
do CIT.

(D)	 No	CIT	e	no	CIB,	os	gestores	públicos	de	saúde	
não	 poderão	 ser	 representados	 pelo	Conselho	
Nacional	 de	Secretários	 de	Saúde	 -	CONASS,	
pelo	 Conselho	 Nacional	 de	 Secretarias	
Municipais	 de	 Saúde	 -	 CONASEMS	 e	 pelo	
Conselho	 Estadual	 de	 Secretarias	 Municipais	
de	 Saúde	 –	 COSEMS,	 com	 exceção	 do	 CIR	
que	 poderá	 ser	 representado	 pelos	 conselhos	
citados. 

(E)	 As	Comissões	Intergestores	pactuarão	aspectos	
operacionais,	 financeiros	 e	 administrativos	
da	 gestão	 compartilhada	 do	 SUS,	 de	 acordo	
com	 a	 definição	 da	 política	 de	 saúde	 dos	
entes	 federativos,	 consubstanciada	 nos	 seus	
planos	 de	 saúde,	 aprovados	 pelos	 respectivos	
conselhos	de	saúde.

23. A seguridade social compreende um      
conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade. De acordo 
com a Constituição Federal de 1988, compete 
ao Poder Público organizar a seguridade 
social com base no(s) seguinte(s) objetivo(s):

(A)	 pluralidade	e	distinção	dos	benefícios	e	serviços	
às	populações	urbanas	e	rurais.	

(B)	 igualdade	na	forma	de	participação	no	custeio.
(C)	 redutibilidade	 do	 valor	 dos	 benefícios,	 quando	

necessário,	respeitando	a	reserva	do	possível.
(D)	 seletividade	e	distributividade	na	prestação	dos	

benefícios	e	serviços.
(E)	 caráter	 discricionário	 e	 centralizado	 da	

administração,	 mediante	 gestão	 quadripartite,	
com	 participação	 dos	 trabalhadores,	 dos	
empregadores,	dos	aposentados	e	do	Governo	
nos	órgãos	colegiados.

24. De acordo com a Lei 8080/90, no que se 
refere à organização e direção da gestão 
do Sistema Único de Saúde, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 Deverão	 ser	 criadas	 Comissões	 Provisórias	
de	 integração	entre	os	serviços	de	saúde	e	as	
instituições	 de	 ensino	 profissional	 e	 superior.	
Cada	uma	dessas	comissões	terá	por	finalidade	
propor	e	executar,	em	todos	os	entes	federativos,	
métodos	 e	 estratégias	 para	 a	 formação	 e	
educação	continuada	dos	recursos	humanos	do	
Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	assim	como	em	
relação	à	pesquisa	e	à	cooperação	técnica	entre	
essas	instituições.
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(B)	 As	 Comissões	 Intergestores	 Bipartite	 e														
Tripartite	 são	 reconhecidas	 como	 foros	 de	
negociação	e	pactuação	entre	gestores,	quanto	
aos	aspectos	operacionais	do	Sistema	Único	de	
Saúde	(SUS).

(C)	 A	atuação	das	Comissões	Intergestores	Bipartite	
e	Tripartite	terá	por	objetivo	definir	diretrizes,	de	
âmbito	 nacional,	 regional	 e	 intermunicipal,	 a	
respeito	da	organização	das	 redes	de	ações	e	
serviços	de	saúde,	principalmente	no	tocante	à	
sua	governança	institucional	e	à	integração	das	
ações	e	serviços	dos	entes	federados.	

(D)	 A	atuação	das	Comissões	Intergestores	Bipartite	
e	Tripartite	terá	por	objetivo	fixar	diretrizes	sobre	
as	regiões	de	saúde,	distrito	sanitário,	integração	
de	 territórios,	 referência	 e	 contrarreferência	
e	 demais	 aspectos	 vinculados	 à	 integração	
das	ações	e	 serviços	de	 saúde	entre	 os	entes	
federados.

(E)	 O	Conass	e	o	Conasems	receberão	recursos	do	
orçamento	 geral	 da	 União	 por	 meio	 do	 Fundo	
Nacional	de	Saúde,	para	auxiliar	no	custeio	de	
suas	 despesas	 institucionais,	 podendo	 ainda	
celebrar	convênios	com	a	União.	

25. De acordo com a Lei 8080/90, no que se  
refere à competência do Sistema Único de 
saúde, é correto afirmar que

(A)	 à	 direção	 nacional	 do	 Sistema	 Único	 de	
Saúde	 (SUS)	 compete	 formar	 consórcios	
administrativos	intermunicipais.

(B)	 à	 direção	 estadual	 do	 Sistema	 Único	 de	
Saúde	 (SUS)	 compete	 estabelecer	 normas	
e	 executar	 a	 vigilância	 sanitária	 de	 portos,	
aeroportos	e	fronteiras,	podendo	a	execução	ser	
complementada	pelos	Estados,	Distrito	Federal	
e	Municípios.	

(C)	 à	direção	nacional	do	Sistema	Único	de	Saúde	
(SUS)	 compete	 elaborar	 normas	 para	 regular	
as	 relações	 entre	 o	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
(SUS)	 e	 os	 serviços	 privados	 contratados	 de	
assistência	à	saúde.

(D)	 à	direção	municipal	do	Sistema	Único	de	Saúde	
(SUS)	compete	estabelecer	o	Sistema	Nacional	
de	Auditoria	e	coordenar	a	avaliação	 técnica	e	
financeira	do	SUS	em	todo	o	Território	Nacional	
em	 cooperação	 técnica	 com	 os	 Estados,	
Municípios	e	Distrito	Federal.

(E)	 à	 direção	 municipal	 do	 Sistema	 Único	 de	
Saúde	 (SUS)	 compete	 normatizar	 e	 coordenar	
nacionalmente	o	Sistema	Nacional	de	Sangue,	
Componentes	e	Derivados.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

26. O profissional farmacêutico, que atua em 
qualquer área que envolva a utilização 
de dinheiro público, deve ter pleno 
conhecimento das normas para licitação e 
contratos da administração pública. Assinale 
a alternativa que apresenta a modalidade 
de licitação entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu projeto.

(A)	 Tomada	de	preços.
(B)	 Convite.	
(C)	 Concorrência.	
(D)	 Leilão.
(E)	 Concurso.	

27. Qual é o Benzodiazepínico considerado 
a primeira escolha no tratamento de 
emergência do estado de mal epiléptico?

(A)	 Fenitoína.
(B)	 Diazepam.
(C)	 Clonazepam.
(D)	 Fenobarbital.
(E)	 Ácido	valproico.
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28. A água utilizada na manipulação de produtos 
é considerada matéria-prima de importância 
fundamental na obtenção de formas 
farmacêuticas líquidas e semissólidas. Para 
ser utilizada em preparações parenterais, 
podem ser adotados diversos mecanismos 
de purificação a partir do qual se obtém água 
com diferentes graus de pureza. Acerca do 
exposto, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	água	destilada	é	estéril	e	pode	ser	utilizada	na	
manipulação	de	medicamentos	injetáveis.

(B)	 A	 água	 deionizada	 é	 obtida	 por	 troca	 iônica,	
sendo	estéril	 e,	portanto,	pode	ser	utilizada	na	
preparação	de	soluções	injetáveis.

(C)	 A	 osmose	 reversa	 é	 um	 sistema	 de	 remoção	
percentual:	 devido	 à	 alta	 concentração	 de	
microrganismos,	 os	 subprodutos	 metabólicos,	
as	 exotoxinas,	 entre	 outros,	 podem	 passar	
através	da	membrana.

(D)	 Dentre	 os	 inconvenientes	 relacionados	 às	
membranas	 de	 osmose	 reversa	 destaca-se	 a	
alta	probabilidade	de	formação	de	biofilme.

(E)	 O	 sistema	 de	 obtenção,	 distribuição	 e	
armazenamento	 da	 água	 deve	 ser	 validado	 e	
apropriado,	de	forma	a	impedir	a	contaminação	
microbiana	 e	 a	 formação	 de	 endotoxinas	
bacterianas.

29. De acordo com a RDC 67/2007, o farmacêutico, 
ao preparar sachês contendo 1,5 g de sulfato 
de condroitina com 1,2 g de sulfato de 
glucosamina, deve realizar, no mínimo, os 
seguintes ensaios de qualidade:

(A)	 descrição,	aspecto,	caracteres	organolépticos	e	
peso	médio.

(B)	 descrição,	pH,	peso	médio	e	doseamento.
(C)	 descrição,	pH,	caracteres	organolépticos	e	peso	

e/ou	volume	antes	do	envase.
(D)	 aspecto,	doseamento,	identificação	e	pH.
(E)	 descrição,	aspecto,	doseamento	e	friabilidade.

30. Conforme o Código de Ética Farmacêutica, 
o profissional, ao exercer a profissão 
farmacêutica sem condições dignas de 
trabalho e justa remuneração por seu 
desempenho, estará sujeito a uma infração 
ética e disciplinar

(A)	 leve.
(B)	 grave.		
(C)	 moderada.	
(D)	 gravíssima.
(E)	 mediana.	

31. Qual é a sigla da comissão hospitalar que 
atua estipulando critérios para obtenção 
de medicamentos que não constem na 
padronização?

(A)	 CLPT.
(B)	 CCIH.	
(C)	 CFT.	
(D)	 CEP.
(E)	 CTA.	

32. Considere um fármaco susceptível de 
oxidação, catalisada por metais pesados 
e facilmente contaminável por fungos 
quando em solução aquosa. O farmacêutico 
responsável pelo correto funcionamento de 
uma farmácia de manipulação hospitalar  deve 
adicionar quais adjuvantes farmacotécnicos, 
respectivamente, no preparo de um 
medicamento contendo o fármaco com as 
características apresentadas, de modo a 
manter sua integridade quando em solução 
aquosa?

(A)	 EDTA,	oxidante	e	conservante.
(B)	 EDTA,	antioxidante	e	flavorizante.
(C)	 Corante,	EDTA	e	propilparabeno.
(D)	 Agente	quelante,	EDTA	e	metilparabeno.
(E)	 Antioxidante,	agente	quelante	e	conservante.

33. Aproximadamente metade da população 
mundial é portadora de H. pylori, sendo 
que, no Brasil, a prevalência da infecção é 
de aproximadamente 60%. A infecção está 
associada com diversas doenças, como 
úlcera péptica, adenocarcinoma gástrico 
e linfoma gástrico tipo MALT. Sabe-se que 
a erradicação da infecção não é simples e 
os esquemas terapêuticos necessitam de 
múltiplos agentes farmacológicos. Acerca 
do microrganismo, diagnóstico e tratamento 
da infecção gerada pelo H. pylori, assinale a 
alternativa correta. 

(A)	 Os	testes	diagnósticos	que	utilizam	biópsias	da	
mucosa	 gástrica	 são:	 sorologia,	 pesquisa	 do	
antígeno	fecal	e	cultura.

(B)	 Através	 da	 coloração	 de	 Gram,	 o	 H. pylori	 é	
classificado	 como	 uma	 bactéria	 gram-positiva,	
apresentando	 comprimento	 de	 2,5	 a	 5,0	 µm	 e	
largura	de	0,5	a	1,0	µm.

(C)	 A	 Reação	 em	 Cadeia	 da	 Polimerase	 é	 uma	
técnica	 que	 permite	 descobrir	 a	 informação	
genética	 do	 H. pylori,	 além	 de	 servir	 para	 a	
busca	de	possíveis	fatores	de	patogenicidade.
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(D)	 O	 esquema	 usual	 de	 tratamento	 engloba	
um	 inibidor	 de	 bomba	 de	 próton	 (fluconazol)	
associado	a	um	antibiótico	(amoxicilina).	

(E)	 O	 esquema	 tríplice	 de	 tratamento	 envolve	 um	
inibidor	 de	 bomba	 de	 próton,	 rabenprazol	 e	
amoxicilina.

34. Na prática clínica, quando se administra 
adrenalina para controlar os problemas 
clínicos que oferecem riscos de morte e que 
são produzidos por reações anafiláticas, 
tem-se um exemplo típico de

(A)	 agonismo	inverso.
(B)	 antagonismo	competitivo.
(C)	 antagonismo	metafinoide.
(D)	 antagonismo	funcional	ou	fisiológico.
(E)	 antagonismo	químico.

35. Preencha as lacunas e assinale a      
alternativa correta. O vidro tipo _________ 
é o mais indicado para envasamento de 
todas as preparações parenterais. No teste 
do _____________: o volume gasto de ácido 
sulfúrico na titulação não deve exceder 
_______mL.

(A)	 NP	/	vidro	pulverizado	/	15
(B)	 I	/	vidro	pulverizado	/	1,0
(C)	 I	/	extrato	aquoso	/	1,5
(D)	 II	/	extrato	aquoso	/	0,7
(E)	 III	/	vidro	pulverizado	/	8,5

36. Acerca das formas farmacêuticas líquidas 
e semissólidas, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 Carboximetilcelulose,	 bentonita	 e	 polivinil	
pirrolidona	 são	 exemplos	 de	 agentes	
suspensores.	

(B)	 De	 acordo	 com	 a	 equação	 de	 Stokes,	 a	
velocidade	de	sedimentação	de	uma	suspensão	
é	 diretamente	 proporcional	 ao	 tamanho	 da	
partícula.

(C)	 Os	 tensoativos	 diminuem	 a	 tensão	 interfacial	
existente	entre	dois	líquidos	imiscíveis.

(D)	 Emulsão	 é	 uma	 dispersão	 cuja	 fase	 dispersa	
é	 composta	 por	 gotículas	 de	 um	 líquido,	
distribuídas	em	um	veículo	no	qual	é	imiscível.

(E)	 Para	que	um	creme	permaneça	estável,	devem-
se	aplicar	fatores	que	aumentem	a	coalescência	
entre	as	gotículas.

37. Sobre o estudo de Equivalência Farmacêutica, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Deve	ser	 realizado	por	Centro	de	Equivalência	
Farmacêutica	 devidamente	 habilitado	 pelo	
INMETRO	para	essa	finalidade.	

(B)	 No	 caso	 de	 realização	 de	 estudos	 com	
lotes-piloto,	 os	 medicamentos	 devem	 estar	
acondicionados,	no	mínimo,	em	sua	embalagem	
secundária,	 devidamente	 identificada	 conforme	
legislação	vigente.	

(C)	 Deve	 ser	 realizado	 comparando,	
simultaneamente,	 Medicamento	 Similar	 e	
Medicamento	Inovador.	

(D)	 Os	 medicamentos	 já	 registrados	 na	 ANVISA	
devem	 estar	 acondicionados	 em	 suas	
embalagens	comerciais.

(E)	 Para	 as	 formas	 farmacêuticas	 não	 isentas	
do	 estudo	 de	 Biodisponibilidade	 Relativa/
Bioequivalência,	 recomenda-se	 que	 a	
diferença	 de	 teor	 da	 substância	 ativa	 entre	 os	
Medicamentos	 testados	 não	 seja	 superior	 a	
10%.

38. Preencha as lacunas e assinale a                  
alternativa correta.
A figura a seguir   representa      algumas         
partes de um ____________________, 
sendo que, na figura, a letra F é  
____________________.

(A)	 cromatógrafo	de	Exclusão	/	o	detector
(B)	 cromatógrafo	 Líquido	 de	 Alta	 Eficiência	 /	 o	

resíduo
(C)	 cromatógrafo	Gasoso	/	a	fase	móvel
(D)	 espectrofotômetro	 UV-VIS	 /	 o	 reservatório	 de	

fase	móvel
(E)	 cromatógrafo	 Líquido	 de	 Alta	 Eficiência	 /	 o	

reservatório	de	fase	móvel
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39. O farmacêutico que atua num ambiente 
hospitalar deve ter conscientização das 
variações dos riscos de transmissão 
de infecções, das dificuldades de cada 
método perante a natureza dos artigos, 
sendo importante, a fim de que possam ser 
tomadas as precauções necessárias para 
torná-las invariavelmente eficientes. Essa 
conscientização se inicia pelo conhecimento 
dos conceitos de limpeza, desinfecção, 
esterilização, antissepsia e assepsia, de 
modo a torná-los utilizáveis na prática. 
Glutaraldeido 2% por 30 minutos, hipoclorito 
de sódio 1%, álcool 70% e PVPI 10% são 
considerados, respectivamente:

(A)	 antisséptico,	 desinfetante,	 esterilizante	 e	
antisséptico.	

(B)	 esterilizante,	 desinfetante,	 esterilizante	 e	
antisséptico.

(C)	 desinfetante,	 antisséptico,	 desinfetante	 e	
desinfetante.

(D)	 desinfetante,	 desinfetante,	 antisséptico	 e	
antisséptico.

(E)	 esterilizante,	 antisséptico,	 antisséptico	 e	
esterilizante.

40. As substâncias fenfluramina e 
dextrofenfluramina foram proscritas no 
Brasil mediante a comprovação científica de 
que podem causar

(A)	 teratogenia.
(B)	 lesões	nas	válvulas	cardíacas.
(C)	 insuficiência	hepática.
(D)	 reação	cutânea	grave.
(E)	 focomelia.	

41. As principais causas de erro e de resultados 
falsos do exame de urina estão relacionadas 
à fase pré-analítica (preparo do paciente, 
coleta, transporte e armazenamento da 
amostra). Pode ocorrer diminuição e/ou 
ausência de bilirrubina, na amostra de urina 
a ser analisada, se

(A)	 o	paciente	fez	uso	prévio	de	diuréticos.
(B)	 a	amostra	recebeu	luz	solar	direta.
(C)	 o	paciente	ingeriu	grande	quantidade	de	líquido.
(D)	 a	amostra	foi	colhida	antes	de	4	horas	da	última	

micção.
(E)	 o	paciente	fez	jejum	prolongado.

42. O teste oral de tolerância à glicose
(A)	 deve	ser	realizado	pela	manhã,	após	2	dias	de	

dieta	sem	restrição	de	carboidratos	(75	g/dia).
(B)	 não	 deve	 ser	 realizado	 se	 o	 paciente	 praticou	

atividade	física	no	dia	que	precede	o	exame.		
(C)	 as	crianças	devem	receber	3	g/kg	de	peso	até	a	

dose	máxima	de	90	g	de	glicose	anidra.
(D)	 em	 adultos	 (incluindo	 gestantes)	 deverá	 ser	

ingerida	uma	solução	contendo	150	g	de	glicose	
anidra.

(E)	 deve	ser	realizado	pela	manhã,	após	3	dias	de	
dieta	sem	restrição	de	carboidratos	(150g/dia).

43. Sobre os critérios de qualidade e ensaios de 
identificação, assinale a alternativa correta.

(A)	 Os	 ensaios	 de	 identificação	 confirmam	 a	
identidade	 de	 determinado	 composto	 e	 são	
divididos	 em	 clássicos	 (mudança	 de	 cor,	
infravermelho,	 pH)	 e	 instrumentais	 (HPLC,	
espectrofotômetro	e	índice	de	refração).

(B)	 No	 pHmetro,	 o	 eletrodo	 de	 vidro,	 quando	 não	
estiver	em	uso,	deve	sempre	ser	mantido	imerso	
em	 solução	 de	 NaOH1	 M	 para	 impedir	 que	 a	
membrana	de	vidro	se	desidrate.

(C)	 A	determinação	do	pH	pode	ser	efetuada	através	
de	 métodos	 colorimétricos	 (papel	 indicador)	 e	
potenciométricos	(solução	indicadora).	

(D)	 A	 espectroscopia	 no	 infravermelho	 fornece	
evidências	 da	 presença	 de	 vários	 grupos	
funcionais	 na	 estrutura	 orgânica	 devido	 à	
interação	 das	 moléculas	 ou	 átomos	 com	 a	
radiação	 eletromagnética	 em	 um	 processo	 de	
vibração	molecular.

(E)	 Em	uma	análise	por	espectrofotometria	no	UV-
VIS,	 o	 ideal	 é	 construir	 a	 curva	 de	 calibração	
com	valores	de	absorbância	maior	que	1.

44. A amilase é uma enzima da classe das 
hidrolases que catalisa o desdobramento do 
amido e glicogênio ingeridos na dieta. Essa 
enzima pode ser determinada por diferentes 
ensaios. O método que se baseia na 
capacidade do iodo formar cor azul intensa 
com o amido é denominado

(A)	 sacarogênico.
(B)	 cromolítico.
(C)	 amiloclástico.
(D)	 nefelométrico.
(E)	 turbidimétrico.
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45. A capacidade de se fixar a mastócitos, 
atravessar a placenta e proteger a mucosa 
e secreções são propriedades biológicas 
apresentadas, respectivamente, pelas 
seguintes classes de imunoglobulinas: 

(A)	 IgE,	IgG,	IgA.	
(B)	 IgA,	IgM,	IgE.
(C)	 IgA,	IgG,	IgE.	
(D)	 IgE,	IgA,	IgG.
(E)	 IgM,	IgE,	IgG.

46. São fármacos pertencentes,           
respectivamente, às listas A, B e C da  
Portaria 344/1998:

(A)	 metadona,	estanozolol	e	nevirapina.
(B)	 tiopental,	alprazolam	e	ritonavir.
(C)	 codeína,	amitriptilina	e	tretinoína.
(D)	 morfina,	fentanila	e	isotretinoína.
(E)	 tramadol,	zolpidem	e	haloperidol.

47. Preencha  as   lacunas e   assinale a    
alternativa correta. Na determinação de 
proteínas    totais séricas, deve ser orientado 
ao   paciente não ingerir dieta rica em gorduras 
durante 8   horas antes do teste e suspender 
as medicações que interferem nos níveis das 
proteínas séricas. O método de _________ 
baseia-se na formação de um complexo 
colorido de composição desconhecida, 
sendo formado entre os íons cúpricos e duas 
ou mais ligações __________. É um método 
preciso e de fácil execução, sendo bastante 
utilizado na determinação das proteínas 
totais no soro sanguíneo.

(A)	 Kjehdahl	/	glicosídicas
(B)	 biureto	/	peptídicas
(C)	 Kjehdahl	/	peptídicas
(D)	 refratômetro	/	aminoglicosídicas
(E)	 Lowry	/	glicosídicas

48. No screening neonatal, para detectar o 
hipotireoidismo congênito, conhecido 
por “teste do pezinho”, e também no 
hipotireoidismo do adulto, um dos exames 
de primeira linha a ser realizado para esse 
fim é a dosagem sérica de

(A)	 T3.
(B)	 Tireoglobulina.
(C)	 TSH.
(D)	 LH.
(E)	 Iodina.

49. O farmacêutico deve assegurar e/
ou              certificar    que  todos os 
materiais e         substâncias    que   entram  
diretamente em contato com o sangue ou 
componentes a serem transfundidos em 
humanos sejam estéreis, apirogênicos e 
descartáveis. O profissional também deve 
possuir conhecimento sobre as normas 
estabelecidas pela ANVISA sobre os critérios 
existentes sobre a doação de sangue. 
Quanto ao histórico de doenças de diversas 
etiologias, em relação aos critérios que 
devem ser observados, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A)	 No	 caso	 de	 infecções	 e	 uso	 de	 antibióticos,	 o	
candidato	estará	apto	à	doação	duas	semanas	
após	 o	 fim	 do	 tratamento	 e	 desaparecimento	
dos sintomas.

(B)	 Em	situações	especiais,	como	emergências	em	
saúde	pública,	surtos	epidêmicos,	entre	outros,	
os	 serviços	 de	 hemoterapia,	 em	 cooperação	
com	as	autoridades	sanitárias,	podem	adequar	
critérios	técnicos	para	seleção	de	doadores.

(C)	 É	 considerado	 definitivamente	 inapto	 para	
a	 doação	 de	 sangue	 o	 indivíduo	 que	 tenha	
antecedente	 de	 hepatite	 viral	 após	 os	 11	 anos	
de	idade,	exceto	para	caso	de	comprovação	de	
infecção	aguda	de	hepatite	A.

(D)	 Devem	ser	considerados	aptos,	após	06	meses	
de	 tratamento	 e	 comprovação	 de	 cura,	 os	
candidatos	 à	 doação	 que	 tiveram	 infecção	 por	
Plasmodium malariae (Febre	quartã).

(E)	 O	 candidato	 com	 sintoma	 de	 gripe/resfriado	
associado	 à	 temperatura	 corporal	 maior	 ou	
igual	 38ºC	 é	 inapto	 por	 duas	 semanas	 após	 o	
desaparecimento	dos	sintomas.

50. Paciente, sexo feminino, 40 anos, que faz 
uso frequente e excessivo de diuréticos a 
cinco anos, foi diagnosticada com quadro 
de alcalose metabólica. Nesse caso, pode-
se observar qual das seguintes alterações 
gasométricas?

(A)	 Diminuição	do	pH.
(B)	 Excesso	de	bicarbonato.
(C)	 Reservas	de	base	diminuída.
(D)	 Aumento	da	pCO2.
(E)	 Aumento	da	concentração	de	H+.
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