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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

107 - FARMACÊUTICO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: http://www.crescerconcursos.com.br/ 
Telefone: (86) 3011-4261 
E-mail: concursosaodomingosdoazeitao@outlook.com 

 

CRESCER CONCURSOS CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

01 
 

Seu Raul era um modesto funcionário público, que morava na Travessa Etelvina, em 

Olaria, perto da estação. Casado com D. Eufrosina, tinha cinco filhos: quatro moças e 

um rapaz. Sua vida era difícil, com orçamento apertado. Em outros tempos, Seu Raul 

tivera sonhos: ainda chegaria a chefe de seção! Com um aumento de ordenado, e mais 

a gratificação de chefia, haveria de ter a sua casa própria, financiada pelo Instituto. Nada 

de pagar aluguel! Precisava "ter um teto", como dizia D. Eufrosina, nos planos que 

juntos faziam, em seus primeiros anos de casados. Depois vieram os filhos; precisava 

educá-los. Seu Raul queria que eles "fossem  gente"; e as despesas foram aumentando. 

Aos poucos, Seu Raul teve de abandonar a ideia da casa própria. Era um sonho bonito, 

mas a realidade era bem diferente: não havia meio de sair aquele plano de 

reclassificação de que os jornais tanto falavam. E quando saiu o plano, Seu Raul já 

estava enterrado até o gogó nas prestações. Agora, era aquilo que se via: uma vida cheia 

de aperturas. ( ... ) 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 

  

SALES, Herberto. O automóvel. In: Os melhores contos de Herberto Sales. 

Seleção de Judith Grossmann. 2. ed. São Paulo: Global, 1999. p. 23.

 

01) De acordo com o texto, foi sonho 

concretizado por Seu Raul 

 

(A) ter promoção automática por tempo de 

serviço. 

(B) ser promovido ao cargo de chefia, dentro 

da repartição. 

(C) possuir um imóvel financiado pelo sistema 

financeiro. 

(D) ter filhos e educá-los para serem iguais a 

ele. 

 

 

 

 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar: 

 

(A) A expressão "com orçamento apertado" 

(L.03) é uma contestação de "vida ( ... ) 

difícil" (L.3). 

(B) A afirmação "Em outros tempos, Seu Raul 

tivera sonhos" (L. 3/4) leva à conclusão de 

que ele, agora, encara a realidade sob 

outro ângulo. 

(C) A oração "ainda chegaria a chefe de seção!" 

(L.4) denota improbabilidade. 

(D) A declaração "Nada de pagar aluguel!" 

(L.5/6) indica um desejo exclusivo de D. 

Eufrosina. 
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03)  

 

"Era um sonho bonito, mas a realidade era bem 

diferente" (L.9/10) 

 

Em relação ao texto como um todo, o 

fragmento em destaque 

 

I. avalia e distancia duas ideias. 

II. sugere que a personagem Raul tem ideia 

fixa. 

III. revela um momento de frustração da 

personagem. 

IV. põe em destaque a fragilidade do desejo e 

a dureza da realidade. 

V. evidencia, em relação ao contexto anterior, 

o início de uma nova perspectiva de vida. 

 

A alternativa em que todas as afirmativas 

indicadas estão corretas é 

(A) I, III e V. 

(B) I, III e IV. 

(C) II, III e V. 

(D) I, II, IV e V.  

 

04) Do último período do texto, é correto 

afirmar: 

 

(A) As formas verbais estão conjugadas no 

pretérito, mas expressam um valor 

aspectual de presente. 

(B) A ideia de presente implícita na frase 

contradiz o que se declara nos dois 

períodos iniciais do texto. 

(C) O termo "aquilo" remete ao mundo de 

sonhos de Seu Raul. 

(D) O verbo "ver" é empregado como 

intransitivo e denota expectativa. 

 

 

 

 

05) Observando-se como a narrativa se 

desenvolve, pode-se afirmar: 

 

(A) As personagens são caracterizadas física e 

moralmente. 

(B) O narrador mostra-se irônico em face do 

contexto apresentado. 

(C) A ação é apresentada por um narrador-

observador que apenas constata fatos, sem 

analisá-los. 

(D) O foco narrativo é de terceira pessoa, mas 

o narrador permite que as personagens 

também se expressem através do discurso 

indireto livre. 

 

06) A alternativa cuja frase em negrito 

mantém o mesmo significado da original é 

 

(A) "Seu Raul era um modesto funcionário 

público, que morava na Travessa Etelvina, 

em Olaria, perto da estação." (L.1/2). 

Seu Raul, que morava na Travessa 

Etelvina, perto da estação, era um 

modesto funcionário público em Olaria. 

 

(B) "Com um aumento de ordenado, e mais a 

gratificação de chefia, haveria de ter a sua 

casa própria, financiada pelo Instituto." 

(L.4/5). 

Com um aumento de ordenado e de 

gratificação de chefia, teria a sua casa 

própria, financiada pelo Instituto.  

 

(C) "Depois vieram os filhos; precisava educá-

los. (L.7/8). 

Os filhos vieram depois, mas precisava 

educá-los. 

 

(D) "Seu Raul queria que eles 'fossem gente'; e 

as despesas foram aumentando." (L.8). 

Seu Raul queria que eles "fossem gente"; 

por isso as despesas foram aumentando. 
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07) O fragmento cujo "que" introduz um 

complemento verbal oracional é 

 

(A) "que eles 'fossem gente' "(L.8). 

(B) "que juntos faziam" (L.6/7). 

(C) "de que os jornais tanto falavam" (L.11). 

(D) "que se via" (L.12). 

 

08) Com referência à pontuação usada no 

texto, pode-se afirmar: 

 

(A) As vírgulas, em “...que morava na Travessa 

Etelvina, em Olaria, “ (L.1/2), são 

facultativas. 

(B) Os dois-pontos, em “Seu Raul tivera 

sonhos:“ (L.3/4), antecedem um 

esclarecimento. 

(C) O ponto de exclamação da linha 6 expressa 

renúncia. 

(D) As aspas da linha 6 indicam ironia. 

 

09) Quanto à linguagem do texto, é correto 

afirmar: 

 

(A) Apresenta-se articulada com os 

acontecimentos, mas de forma 

invariavelmente linear. 

(B) Foi usada para explicar a si mesma, na 

tentativa de tornar evidente o significado 

de vários termos, sobressaindo-se a 

função metalinguística. 

(C) Sobressai a função referencial, embora se 

trate de um texto de natureza literária. 

(D) Aparece mesclada com termos 

ressignificados, o que confere ao texto um 

matiz ora de cunho crítico, ora apenas 

metafórico. 

 

 

 

 

 

10) Sobre os mecanismos linguísticos usados 

no texto, é correto  o que se afirma em 

 

(A) O verbo “ter” (L.4) apresenta-se com a 

mesma regência de “sair” (L.11). 

(B) A expressão “meio” (L.10) continuará 

exercendo a mesma função sintática se o 

verbo haver, presente no contexto em que 

ela se encontra, for substituído por existir. 

(C) A expressão “os filhos” (L.7) exerce a 

mesma função sintática de “Seu Raul” 

(L.1). 

(D) As expressões “da estação”  (L.2) e “de 

chefia” (L.5) exercem a mesma função 

sintática. 
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AS QUESTÕES DE 11 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

Não se assustem, senhores, com os alarmistas de plantão: Wall Street não se 1 

tornará um perigo para a atual fase de prosperidade da economia norte-americana e, 2 

por tabela, para a economia mundial. O que está ocorrendo é uma natural correção de 3 

rumo, esperada desde o início deste processo por todos os que têm uma base mínima 4 

de conhecimento sobre os fatores que impulsionam a chamada “Nova Economia”, 5 

que de nova não tem nada, nem o espírito superficial, especulativo e muitas vezes 6 

irresponsável dos chamados analistas financeiros.  7 

Como se sabe, o atual ciclo de crescimento da economia norte-americana já 8 

tem mais de dez anos. São diversos os fatores que deflagraram este processo. Mas o 9 

que mais nos interessa é o principal deles: o acelerado desenvolvimento das redes de 10 

comunicação cuja síntese, mas não ainda o fator mais importante, é a Internet. Desde 11 

o final dos anos setenta, as redes de comunicação tiveram um impulso tecnológico 12 

comparável ao que o domínio da energia teve para a era industrial. Saímos de circuitos 13 

analógicos fixos para tecnologias que comutam pacotes digitais de informação. 14 
Rodrigo Lara Mesquita 

(https://pt.scribd.com/document/247868/A-Economia-na-era-das-redes3). 

 

11) O autor chama a atenção do leitor para 
 

(A) O processo de crescimento global da 

economia especulativa do modelo norte-

americano.  

(B) O redimensionamento da economia 

mundial, voltada, agora, para o 

desenvolvimento das telecomunicações.  

(C) O descompromisso dos analistas 

financeiros quando enxergam Wall Street 

como responsável pela crise econômica 

mundial. 

(D) A similaridade entre o impacto causado pelo 

uso da energia na indústria e o uso das redes 

de comunicação. 
 

12) Do texto, pode-se inferir: 
 

(A) Os especuladores do mercado de ações 

comandam "Nova Economia" mundial. 

(B) A Internet tem papel central no último 

decênio da economia norte-americana. 

(C) Qualquer alteração na economia 

americana tem ressonância na economia 

mundial. 

(D) O ritmo acelerado de crescimento das 

telecomunicações está atrelado à vontade 

política mundial.  
 

13) Tem sentido irônico, no texto, o termo  
 

(A) "chamados" (L.7). 

(B) "senhores" (L.1). 

(C) "correção de rumo" (L.3/4). 

(D) "ciclo de crescimento" (L.8). 
 

14) O verbo ter equivale a fazer na oração 
 

(A) "que têm uma base mínima de 

conhecimento sobre os fatores" (L.4/5). 

(B) "o atual ciclo de crescimento da economia 

norte-americana já tem mais de dez anos." 

(L.8/9). 

(C) "que, de nova, não tem nada" (L.6). 

(D) "as redes de comunicação tiveram um 

impulso tecnológico" (L.12). 
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15) A alternativa em que a relação estabelecida 

pelo termo destacado NÃO está 

corretamente indicada é a 
 

(A) “desde” (L.4) – tempo. 

(B) “sobre” (L.5) – assunto. 

(C) “ainda” (L. 11) – aproximação. 

(D) “Como” (L.8) – modo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) A Lei nº 8.080/90 instituiu o Sistema 

Único de Saúde (SUS) no Brasil. Sobre os 

princípios e diretrizes do SUS, assinale a 

alternativa correta 

 

(A) O controle social garante que haja a 

controladoria do SUS, um órgão no qual a 

população em geral pode fazer suas 

queixas e considerações sobre o sistema. 

(B) A integralidade que garante o direito da 

saúde sob os aspectos regionais, ou seja, 

que cada região do país terá os serviços 

que mais precise. 

(C) A universalidade garante o acesso aos 

serviços de saúde no país. É pautado na 

universalidade que todas as pessoas que 

estão no Brasil devem ser atendidas em 

um serviço de saúde, em caso de 

necessidade. 

(D) A equidade garante que os atendimentos 

em saúde sejam iguais para todos, 

independente de religião, classe social, 

credo e cor da pele. 

 

17) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma 

conquista do povo brasileiro, garantido 

pela Constituição Federal de 1988. Sobre o 

SUS não se pode afirmar que: 

 

(A) A assistência às pessoas por intermédio de 

ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas é um dos seus 

objetivos. 

(B) No nível municipal, o Sistema Único de 

Saúde (SUS), poderá organizar-se em 

distritos de forma a integrar e articular 

recursos, técnicas e práticas voltadas para 

a cobertura total das ações de saúde. 

(C) Caberá aos Municípios, com seus recursos 

próprios, financiar o Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena. 

(D) As ações e serviços de saúde, executados 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja 

diretamente ou mediante participação 

complementar da iniciativa privada, serão 

organizados de forma regionalizada e 

hierarquizada em níveis de complexidade 

crescente. 

 

18) Os Conselhos de Saúde no Brasil, são 

órgãos em âmbito nacional, estadual e 

municipal para que a sociedade possa 

realizar sua participação nas ações do SUS. 

Não representa uma das características 

dos Conselhos de Saúde:  

 

(A) Órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores 

de serviço, profissionais de saúde e 

usuários. 

(B) Atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde 

na instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros. 

(C) Suas decisões serão homologadas pelo 

chefe do poder legalmente constituído em 

cada esfera do governo. 

(D) Reunir-se-á a cada quatro anos para as 

suas deliberações.  

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                      

QUESTÕES DE 16 A 20 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/SUS
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19) Em relação aos Conselhos e Conferências 

de Saúde,  é incorreto afirmar que: 

 

(A) São instâncias colegiadas do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

(B) O Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde 

(Conasems) terão representação na 

Conferência Nacional de Saúde. 

(C) A representação dos usuários nos 

Conselhos de Saúde e Conferências será 

paritária em relação ao conjunto dos 

demais segmentos. 

(D) O Conselho de Saúde atua na formulação 

de estratégias e no controle da execução 

da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros. 

 

20) A Equipe de Saúde da Família (ESF) é a 

estratégia prioritária de atenção à saúde e 

visa à reorganização da Atenção Básica no 

país, de acordo com os preceitos do SUS. 

Sobre o assunto, não se pode afirmar que: 

 

(A) O número de Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) por equipe deverá ser 

definido de acordo com base populacional, 

critérios demográficos, epidemiológicos e 

socioeconômicos, de acordo com definição 

local. 

(B) As equipes deverão ser compostas 

minimamente por médicos 

obrigatoriamente da especialidade 

medicina de família e comunidade, 

enfermeiro obrigatoriamente especialista 

em saúde da família, auxiliares de 

enfermagem e ou técnicos de enfermagem. 

 

 

 

 

(C) Para equipe de Saúde da Família, há a 

obrigatoriedade de carga horária de 40 

(quarenta) horas semanais para todos os 

profissionais de saúde membros da ESF. 

Dessa forma, os profissionais da ESF 

poderão estar vinculados a apenas 1 

(uma) equipe de Saúde da Família, no 

SCNES vigente. 

(D) É considerada como estratégia de 

expansão, qualificação e consolidação da 

Atenção Básica, por favorecer uma 

reorientação do processo de trabalho com 

maior potencial de ampliar a 

resolutividade e impactar na situação de 

saúde das pessoas e coletividades. 
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21) São substâncias pertencentes a lista A1 da 

portaria 344/98 os seguintes 

medicamentos: 

 

(A) Fentanila, morfina, petidina 

(B) Tebacona, petidina, metoclopramida 

(C) Paracetamol, morfina, omeprazol 

(D) Tebaina, petidina, fluconazol 

 

22) Um exemplo de substância psicotrópica 

anorexígena da lista B2 da portaria 344/98 

é: 

 

(A) Fenitoína 

(B) Femproporex 

(C) Carbamazepina 

(D) Levomepromazina 

 

23) Segundo a portaria 344/98 a sigla CID 

significa: 

 

(A) Comissão Internacional de Diagnósticos 

(B) Classificação Internacional de Doenças 

(C) Comissão Intercontinental de Doenças 

(D) Comite Institucional de Doenças 

 

24) O Código de Ética Farmacêutica da 

resolução 290/1996 referente a 

publicidade e aos trabalhos científicos, 

veda ao farmacêutico as alternativas 

mencionadas, com excessão de: 

 

(A) Emprestar seu nome para propaganda de 

medicamentos ou outro produto 

farmacêutico, tratamento, instrumental ou 

equipamento hospitalar, empresa 

industrial ou comercial com atuação no 

ramo farmacêutico 

 

 

 

 

 

(B) Divulgar títulos científicos que não possa 

comprovar ou especialização para a qual 

não esteja qualificado 

(C) Promover publicidade enganosa ou 

abusiva de boa-fé do usuário do 

medicamento ou do serviço. 

(D) Deixar de anunciar produtos 

farmacêuticos ou processos mediante 

meios capazes de induzir o uso 

indiscriminado de medicamentos 

 

25) Assinale a alternativa que possui um 

exemplo de beta bloqueador que também 

apresenta atividade estabilizadora de 

membrana: 

 

(A) Timolol 

(B) Atenolol 

(C) Propranolol 

(D) Esmolol 

 

26) Marque a alternativa que contem dois 

medicamentos utilizados no tratamento 

da hipertensão 

 

(A) Clonazepam e Glibenclamida 

(B) Clonidina e Losartana 

(C) Omeprazol e Ranitidina 

(D) Captopril e ondansetrona 

 

27) A espironolactona deve ser evitada 

quando uma pessoa apresenta um quadro 

de: 

 

(A) Hipocalemia 

(B) Hipercalemia 

(C) Hipernatremia 

(D) Hiponatremia 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) Assinale a alternativa que contem um 

efeito adverso de grande relevância clinica 

associado ao uso do cloranfenicol. 
 

(A) Toxicidade Hematológica 

(B) Ototoxicidade 

(C) Insonia 

(D) Cefaléia 

 

29) Assinale a alternativa que possui uma 

característica farmacológica única das 

cefalosporinas de quarta geração: 
 

(A) Possuem atividade contra staphylococcus 

aureus resistentes a meticiclina. 

(B) Não são ativas contra Pseudomonas. 

(C) Possuem atividades contra enterococcos 

ao contrário das outras cefalosporinas 

(D) São mais resistentes a algumas 

betalactamases que as cefalosporinas de 

terceira geração 

 

30) Os xaropes são preparações farmacêuticas 

que contém um açúcar em concentração 

próxima ao ponto de saturação. Esse 

açúcar, além de conferir certo valor 

energético ao xarope, desempenha 

funções de edulcorante e de conservante. 

O açúcar citado acima é: 
 

(A) Galactose 

(B) Sacarose 

(C) Frutose 

(D) Stévia 

 

31) Geralmente alimentos ricos em gordura 

vegetal é possível prever que geralmente 

apresentam: 
 

(A) Grande concentração de colesterol 

(B) Estado sólido à temperatura ambiente 

(C) Grande concentração de ácidos graxos 

insaturados 

(D) Muitas ligações duplas em seu estado 

natural 

32) A qual classe de fármaco pertence a 

pilocarpina? 

 

(A) Antagonista colinérgico 

(B) Agonista colinérgico 

(C) Beta bloqueador 

(D) Anti histamínico 

 

33) Assinale o anti-inflamatório não esteroidal 

que possua atividade analgésica, 

antipirética, mas que praticamente não 

possui atividade anti-inflamatória 

 

(A) Paracetamol 

(B) Ibuprofeno 

(C) Ácido Acetil Salicílico 

(D) Dipirona 

 

34) Assinale o anti-inflamatório não esteroidal 

que não é derivado do ácido acético 

 

(A) Indometacina 

(B) Atenolol 

(C) Diclofenaco 

(D) Paracetamol 

 

35) Qual medicamento abaixo é indicado para 

o alívio da dor em pacientes com histórico 

de hemorragia gastrointestinal. 

 

(A) Diclofenaco 

(B) Aspirina 

(C) Ibuprofeno 

(D) Tramadol 

 

36) Conforme a lei 5991/73 a dispensação de 

plantas medicinais é privativa a: 

 

(A) Qualquer loja habilitada para dispensar 

medicamento ou alimentos 

(B) Supermercados 

(C) Ervanarias somente, 

(D) Farmácia e ervanaria, apenas. 



 
 

 CARGO: 107 – FARMACÊUTICO                                                                                                                    Página 11 de 11 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 
CRESCER CONCURSOS 

37) A resolução 539 de 2010 do Conselho 

Federal de Farmácia resolve que é 

privativa ao farmacêutico a fiscalização 

profissional, técnica e sanitária referente 

a: 

 

(A) Estabelecimentos industriais em que se 

fabriquem produtos saneantes, 

inseticidas, raticidas, antissépticos e 

desinfetantes 

(B)  Estabelecimentos industriais em que se 

fabriquem insumos farmacêuticos para 

uso humano ou veterinário e insumos para 

produtos dietéticos e cosmético com 

indicação terapêutica. 

(C) Elaboração de laudos técnicos e à 

realização de perícias técnicos legais, 

relacionadas com atividades, produtos, 

fórmulas, processos e métodos 

farmaceuticos ou de natureza 

farmaceutica. 

(D)  Órgãos ou laboratórios de análises 

clínicas ou de saúde pública ou seus 

departamentos especializados. 

 

38) Assinale a alternativa que contém o sal de 

sódio utilizado na determinação do título 

de solução de solução de permanganato de 

potássio. 

 

(A) Oxalato 

(B) Nitrito 

(C) Carbonato 

(D) Benzoato 

 

39) Um teste importante para avaliar a pureza 

de uma substância sólida consiste na 

determinação de (o) 
 

(A) Coloração 

(B) pH 

(C) Densidade 

(D) Ponto de fusão 

40) No ensaio-limite são realizados testes em 

matérias primas com o objetivo de: 

 

(A) Determinar o limite de validade 

(B) Detectar a existência de falsificações 

(C) Comprovar a presença limitada de 

impurezas 

(D) Avaliar o grau de impureza 

 
 


