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Cargo: B10 - Farmacêutico 30h
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Justificativa

Conclusão (Deferido ou Indeferido)

Resposta Alterada para:

37 - X / 38 - Y / 47 - Z

A afirmativa em questão declara que o controle
de qualidade, sempre é feito através de algum
tipo de análise ou medição. O controle de
qualidade não se resume à operação laboratorial.
Tendo como base a Resolução nº 17, de 16 de
abril de 2010, pode ser exemplificada a
organização e a documentação, que é uma
análise a ser feita a garantir a qualidade do
produto e ou processo. Não foi dito na questão
que se trata de uma análise química.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

38 - X / 41 - Y / 34 - Z

Em resposta ao recurso interposto temos a
esclarecer que a questão tem como temática
radiofármacos,
incluída
no
conteúdo
programático do referido edital: Novos sistemas
farmacêuticos.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

42 - X / 32 - Y / 43 - Z

Analíticas – são balanças de extrema precisão,
destinadas à medição de massas sob condições
ambientais específicas onde todas as condições
de medição são controladas: ventilação,
umidade, estabilidade de rede elétrica, vibração.
São balanças que normalmente medem
quantidades muito pequenas de massas. Possui
um detalhamento ainda maior, chegando a
0,0001g, OU SEJA , 4 CASAS DECIMAIS .

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

Semianalíticas – são balanças de precisão,
porém,
menor
do
que
as
analíticas.
Normalmente esse tipo de balança tem 3
casas decimais (0,001g) de precisão, ao
contrário das analíticas que possuem 4 ou mais
casas decimais.
De precisão – são balanças com boa precisão,
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normalmente tem 2 casas decimais. São menos
precisas do que as balanças analíticas. Possui
uma capacidade líquida de pesagem maior do
que as balanças analíticas na maioria dos casos.
Isso significa que este tipo de balança mede
maior quantidade de massa do que as balanças
analíticas, porém com menor precisão.
Industriais – são balanças destinadas à medição
de cargas muito pesadas, tais como balanças em
linha de produção.
Rodoviárias – são balanças destinadas à
medição da massa de veículos em trânsito, tais
como aquelas encontradas nos postos da Polícia
Rodoviária. São balanças feitas para medir
grandes quantidades de massas.
44 - X / 36 - Y / 37 - Z

A referida questão faz menção ao fármaco
antipsicótico atípico ou de segunda geração que
provem do antagonismo D2 que tem
metabolismo induzido por FENITOÍNA. A
Clozapina - Antipsicóticos atípicos ou de segunda
geração - metabolismo NÃO induzido por
fenitoína. Já a Quetiapina - Antipsicóticos
atípicos ou de segunda geração - metabolismo
induzido por fenitoína.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

DEFERIDO

ANULADA

Dados
esses
baseados
nas
referências:GOODMAN & GILMAN. As bases
farmacológicas da terapêutica. 11 ed.. Rio de
Janeiro: McGraw-Hill-Interamericana Editores
S.A., 2010.
KATZUNG, B.G. Farmacologia Básica e Clínica.
13 ed.. Rio de Janeiro: Guabanara.

47 - X / 45 - Y / 32 - Z

De acordo com GOODMAN & GILMAN. As bases
farmacológicas da terapêutica. 11 ed.. Rio de
Janeiro: McGraw-Hill-Interamericana Editores
S.A., 2010. E KATZUNG, B.G. Farmacologia
Básica e Clínica. 13 ed.. Rio de Janeiro:
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Guabanara, e em resposta ao recurso interposto
para esta questão temos a esclarecer que a
Cloroquina também é um princípio ativo
antimalárico, desta maneira, a banca defere os
recursos interpostos.
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