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Olá Farmacêutico Concurseiro! 

É com imenso prazer que disponibilizamos esse Ebook-Aula voltado para quem almeija 
passar nos melhores concursos em Farmácia do país.

Preparamos uma coisa diferente para você! Fizemos um estudo estatístico com mais 
de 5.000 questões e mais de 100 editais. Chegamos a conclusão que para ser bem 
sucedido nos concursos você deve estar por dentro de 17 temas específicos em farmácia 
e conhecer bem os macetes e assusntos de líguna portuguesa que tem assumido 
importância cada vez maior nas provas.

Neste Ebook você encontrará 10 questões comentadas. Lembrando que sempre 
comentamos todas as alternativas da questão (inclusive as falsas) com dicas e macetes.

Este Ebook-Aula é composto por trechos do livro “Super Revisão EBSERH - 327 Questões 
Comentadas” lançando pela Editora Sanar.

Aproveite! 
    Bons estudos!

http://www.editorasanar.com.br/livro/super-revisao-farmaceutico-ebserh-327-questoes-comentadas
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1. (Farmacêutico – HU-UFTM – 2013 – IADES) 
Considere a descrição do teste farmacopeico a seguir: 
 
Permite determinar a resistência do comprimido ao esmagamento ou à ruptura sob 
pressão radial. A dureza de um comprimido é proporcional à força de compressão e 
inversamente proporcional à sua porosidade. O teste se aplica, principalmente, a 
comprimidos não revestidos. O teste consiste em submeter o comprimido à ação de um 
aparelho que mede a força, aplicada diametralmente, necessária para esmagá-lo. 
   
APARELHAGEM  
Podem ser utilizados diferentes tipos de aparelhos, os quais diferem basicamente quanto 
ao mecanismo empregado para exercer a pressão. A força pode ser exercida 
manualmente ou mecanicamente. À medida que a pressão aumenta, um êmbolo, uma 
placa ou um pistão aplica determinada força sobre o comprimido, apoiado em base fixa.   
 
PROCEDIMENTO  
O teste é realizado com 10 comprimidos, eliminando qualquer resíduo superficial antes 
de cada determinação. Os comprimidos são testados, individualmente, obedecendo 
sempre à mesma orientação (considerar a forma, presença de ranhura e gravação). O 
resultado é expresso por meio da média dos valores obtidos nas determinações e tem 
caráter informativo.  
Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que se trata do teste de  
 
(A) desintegração para comprimidos e cápsulas. 
(B) friabilidade. 
(C) dureza. 
(D) dissolução de comprimidos. 
(E) esterilidade.  
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
  
ALTERNATIVA A  – FALSA. Porque o teste de desintegração é para verificar se 
comprimidos e cápsulas se desintegram dentro do limite de tempo especificado. 
ALTERNATIVA B – FALSA. Porque o teste de friabilidade permite determinar a resistência 
dos comprimidos à abrasão quando submetido à ação mecânica e o teste se aplica a 
comprimidos revestidos. 
ALTERNATIVA C – VERDADEIRA. porque o teste de dureza permite determinar a 
resistência do comprimido ao esmagamento ou ruptura. 
ALTERNATIVA D – FALSA. Porque o teste de dissolução possibilita determinar a 
quantidade de substância ativa dissolvida no meio de dissolução quando o produto é 
submetido à ação de aparelhagem específica. 
ALTERNATIVA E – FALSA. Porque o teste de esterilidade refere-se ao controle 
microbiológico para a produção das formas farmacêuticas e esse teste determina a total 
ausência de formas viáveis dos microorganismos capazes de reproduzir. 
  
  
  
2. (Farmacêutico – HUB-DF – 2013 – IADES) 
O farmacêutico recebeu a seguinte prescrição para manipular: 
 Lactato de cálcio 50 mg/5 mL 
 Fosfato de cálcio dibásico 200 mg/5 mL 
 Fluoreto de sódio 0,1 mg/5 mL 
 Vitamina D3 12,5 mcg/5 mL 
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 Vitamina B12 10 mcg/5 mL 
 Xarope simples qsp 100 mL 
Para o preparo dessa fórmula, as quantidades totais de princípios ativos, 
respectivamente, a serem pesadas são: 
 
a)       5 g; 20 g; 0,2 g; 0,00125g e 0,001 g 
b)       5 g; 20 g; 0,2 g; 0,000125g e 0,0001 g 
c)        1 g; 4 g; 0,002 g; 0,0025 g e 0,002 g 
d)       1 g; 4 g; 0,002 g; 0,00025 g e 0,0002 g 
  
Grau de dificuldade: intermediário 
  
DICA DO AUTOR:1 Kg = 1000 g= 1.000.000 mg 
 
1g= 1000mg   1mg= 1000 mcg 
 
CÁLCULOS: 
Lactato de cálcio 
1g-----------1000 mg  
 X-------------5 mg 
X = 0,05 g 
0,05 g / 5 ml = 0,01g/ml 
0,01g/ml X 100 ml = 1 g 
Dividindo pela quantidade de liquido de cada substancia e multiplicando pelo total do 
xarope que será produzido. 
Fosfato de cacao dibásico 
1g-----------1000 mg  
X------------200 mg 
X = 0,2 g 
0,2 g / 5 ml = 0,04g/ml 
0,04g/ml X 100 ml = 4 g 
Dividindo pela quantidade de liquido de cada substancia e multiplicando pelo total do 
xarope que será produzido. 
Fluoreto de sódio 
1g-----------1000 mg  
 X------------0,1 mg 
X = 0,0001 g 
0,0001 g / 5 ml = 0,00002 g/ml 
0,00002 g/ml X 100 ml = 0,002 g 
Dividindo pela quantidade de liquido de cada substancia e multiplicando pelo total do 
xarope que será produzido. 
Vitamina D3 
1g-----------1000000 mcg  
 X------------12,5 mcg 
X = 0,0000125 g 
0,0000125 g / 5 ml = 0,0000025 g/ml 
0,0000025 g/ml X 100 ml = 0,00025 g 
Dividindo pela quantidade de liquido de cada substancia e multiplicando pelo total do 
xarope que será produzido. 
Vitamina B12 
1g-----------1000000 mg  
 X------------10 mcg 
X = 0,00001 g 



5

www.editorasanar.com.br

0,00001 g / 5 ml = 0,000002 g/ml 
0,000002 g/ml X 100 ml = 0,0002 g 
Dividindo pela quantidade de liquido de cada substancia e multiplicando pelo total do 
xarope que será produzido. 
 
RESPOSTA: LETRA (D)  
 
3. (Farmacêutico – HUOL-UFRN – 2013 – IADES) 
Assinale a alternativa que indica o volume necessário para 
preparar 1 L de uma solução de hipoclorito de sódio a 0,5% a 
partir de um produto comercial que possui em seu rótulo a 
seguinte composição: princípio ativo, estabilizantes e água. 
Princípio ativo = hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo = 
50%. 
 
(A)  10 dL. 
(B)  5 mL. 
(C)  1 dL. 
(D)  100 mL. 
(E)  0,01 L. 
  
Grau de dificuldade: fácil 
  
DICA DO AUTOR: Para se calcular qual o volume que deve ser retirado de uma destas 
soluções para obter-se uma nova solução em concentração diferente, emprega-se a 
fórmula: Vr = (Cf x Vf)/Ci  
Onde:  
Vr = volume em mililitro a ser retirado da solução que se dispõe  
Cf = concentração final da solução que se quer preparar (em % ou ppm)  
Vf = volume final em mililitros que se quer obter  
Ci = concentração inicial da solução que se dispõe 
1 L =1000 ml 
CÁLCULO: Vr = 0,5 g X 1000 ml / 50 g    Vr = 10 ml / 1000 ml = 0,01L 
 
RESPOSTA: LETRA (E) 
  
4. (Farmacêutico – HUB-DF – 2013 – IADES) 
Em relação à manipulação de medicamentos, considere as seguintes afirmativas: 
I. Medicamentos manipulados em farmácia de atendimento privativo de unidade 
hospitalar ou qualquer equivalente de assistência médica, somente podem ser utilizados 
em pacientes internados ou sob os cuidados da própria instituição, sendo vetada a 
comercialização dos mesmos. 
II. A farmácia pode transformar especialidade farmacêutica, em caráter excepcional, 
quando da indisponibilidade da matéria-prima no mercado e ausência da especialidade 
na dose e concentração e/ou forma farmacêutica compatíveis com as condições clínicas 
do paciente, de forma a adequá-la à prescrição. 
III. A checagem da pesagem durante a manipulação de substâncias de baixo índice 
terapêutico deverá ser feito única e exclusivamente pelo farmacêutico. De acordo com a 
resolução RDC nº. 67, de 08 de outubro de 2007, que dispõe sobre as Boas Práticas de 
Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias, 
assinale a alternativa correta em relação às afirmativas acima: 
 
a)       Todas as afirmativas são corretas. 
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b)       Somente as afirmativas II e III são corretas. 
c)         Somente as afirmativas I e III são corretas. 
d)       Somente as afirmativas I e II são corretas. 
 
Grau de dificuldade: fácil 
  
Alternativa A – FALSA. Resposta III:O farmacêutico responsável pela supervisão da 
manipulação e pela aplicação das normas de Boas Práticas, deve possuir conhecimentos 
científicos sobre as atividades desenvolvidas pelo estabelecimento, previstas nesta 
resolução. 
  
Alternativa B – FALSA. Resposta III: O farmacêutico responsável pela supervisão da 
manipulação e pela aplicação das normas de Boas Práticas, deve possuir conhecimentos 
científicos sobre as atividades desenvolvidas pelo estabelecimento, previstas nesta 
resolução. 
  
Alternativa C – FALSA. Resposta III: O farmacêutico responsável pela supervisão da 
manipulação e pela aplicação das normas de Boas Práticas, deve possuir conhecimentos 
científicos sobre as atividades desenvolvidas pelo estabelecimento, previstas nesta 
resolução. 
  
Alternativa D – VERDADEIRA. 
  
Resposta I: Aos estabelecimentos de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de 
qualquer outra equivalente de assistência médica, desde que os medicamentos 
fracionados se destinem à elaboração de doses unitárias para uso exclusivo de pacientes 
internados ou em atendimento de urgência ou emergência. As farmácias com 
manipulação quando realizam o fracionamento de medicamentos registrados junto ao 
órgão de vigilância sanitária competente, provenientes de laboratórios de análises 
clínicas, hospitais, clínicas e consultórios, para atender solicitações de profissionais 
habilitados para uso exclusivo em pacientes na atividade clínica ou auxiliar de 
diagnóstico, do próprio estabelecimento, desde que observado o disposto no 
regulamento técnico sobre Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos em 
farmácias. 
  
Resposta II: A farmácia hospitalar pode, em situações justificáveis, manipular ou ate 
produzir seus próprios medicamentos. Essas situações são basicamente as seguintes. 
Assegurar o abastecimento – situações em que o medicamento se encontra em falta no 
mercado ou sua fabricação está descontinuada. Nesses casos, se comprovada as 
vantagens terapêuticas do produto, não se pode abrir mão do uso, razão que motiva a 
farmácia a manipulá-lo. 
  
Ausência de fornecedores – por questões de qualidade ou mesmo pelas inexistências a 
farmácia é obrigada a manipular certos produtos. 
  
Custos – quando o custo da produção própria é inferior ao da industrializada. 
  
Adequação da dose e da forma farmacêutica – alguns medicamentos possuem doses 
inadequadas para algumas posologias como no caso da pediatria e das unidades de 
terapia intensiva neonatais. 
  
  
5. (Farmacêutico – HUB-DF – 2013 – IADES) 
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A suspensão oral de omeprazol não é encontrada comumente no mercado. Quando 
necessária, ela deve ser manipulada, por que: 
a) É uma suspensão que deve ser tamponada, já que seu pH de estabilidade é entre 6,8 e 
10. 
b) É uma suspensão que deve ser tamponada, já que seu pH de estabilidade é entre 7,8 e 
11 (com máxima estabilidade no pH 11). 
c) É uma suspensão que deve ser tamponada, já que seu pH de estabilidade é entre 4,8 e 
6,8. 
d) É uma suspensão que deve ser tamponada, já que seu pH de estabilidade é entre 5,8 e 
7,2 (com máxima estabilidade no pH 7,2). 
  
Grau de Dificuldade: Médio 
  
Alternativa A – FALSA. A suspensão é tamponada e o pH de estabilidade entre 7,8 - 11,0 
(máxima estabilidade no pH 11,0). 
  
Alternativa B – VERDADEIRA. A suspensão é tamponada, pH de estabilidade: 7,8 - 11,0 
(máxima estabilidade no pH 11,0). 
  
Alternativa C – FALSA. Decompõe-se rapidamente em pH abaixo de 7,8. 
  
Alternativa D – FALSA. Solução de omeprazol sódico a 2% tem um pH de 10,3 para 11,3; 
exibe estabilidade máxima em pH 11. 
  
  
6. (Farmacêutico – HUOL-UFRN – 2013 – IADES) 
Validação de um procedimento analítico é um 
processo que determina a propriedade (suitability) de uma 
dada metodologia em gerar dados analíticos úteis. 
  
J. Guerra, FDA, Pharm. Technology, March 1999. 
  
No que se refere aos critérios de avaliação do método 
analítico, assinale a alternativa correta. 
 
(A)  Exatidão é a concordância entre os resultados das 
replicatas. É avaliada pela repetibilidade e 
reprodutibilidade do método. É expressa pelo 
coeficiente de variação (CV) ou desvio-padrão 
relativo (DPR), e o valor máximo aceitável é de DPR 
> 5%. 
(B)  Linearidade é a capacidade de uma metodologia 
analítica de demonstrar que os resultados obtidos são 
diretamente proporcionais à concentração do analito 
na amostra, dentro de um intervalo especificado. 
(C)  Precisão é a diferença entre o valor teórico (ou 
nominal) e o valor experimental (ou obtido). É 
expressa em porcentagem de erro sistemático (% ). 
(D)  Limite de detecção é a menor quantidade do analito 
em uma amostra que pode ser determinada com 
precisão e exatidão aceitáveis sob as condições 
experimentais estabelecidas. 
(E)  Variabilidade de um método analítico é a medida de 
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sua capacidade em resistir a pequenas e deliberadas 
variações dos parâmetros analíticos. Indica sua 
confiança durante o uso normal. 
  
Grau de dificuldade: fácil 
  
Alternativa A – FALSA. A exatidão de um método analítico é a proximidade dos resultados 
obtidos pelo método em estudo em relação ao valor verdadeiro. Várias metodologias para 
a determinação da exatidão estão disponíveis. 
  
Alternativa B – VERDADEIRA. É a capacidade de uma metodologia analítica de 
demonstrar que os resultados obtidos são diretamente proporcionais à concentração do 
analito na amostra, dentro de um intervalo especificado. Recomenda-se que a linearidade 
seja determinada pela análise de, no mínimo, 5 concentrações diferentes.Se houver 
relação linear aparente após exame visual do gráfico, os resultados dos testes deverão 
ser tratados por métodos estatísticos apropriados para determinação do coeficiente de 
correlação sendo o critério mínimo aceitável do coeficiente de correlação (r) deve ser = 
0,99. 
  
Alternativa C – FALSA. A precisão é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos 
em uma série de medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra. Esta é 
considerada em três níveis: 
  
Repetibilidade: concordância entre os resultados dentro de um curto período de tempo 
com o mesmo analista e mesma instrumentação. 
  
Precisão intermediária: concordância entre os resultados do mesmo laboratório, mas 
obtidos em dias diferentes, com analistas diferentes e/ou equipamentos diferentes. 
  
Reprodutibilidade:concordância entre os resultados obtidos em laboratórios diferentes 
como em estudos colaborativos, geralmente aplicados à padronização de metodologia 
analítica. 
  
Alternativa D – FALSA. Limite é a menor quantidade do analito em uma amostra que pode 
ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais 
estabelecidas. O limite de quantificação é um parâmetro determinado, principalmente, 
para ensaios quantitativos de impurezas, produtos de degradação em fármacos e 
produtos de degradação em formas farmacêuticas e é expresso como concentração do 
analito. O limite de quantificação é estabelecido por meio da análise de soluções 
contendo concentrações decrescentes do fármaco até o menor nível determinável com 
precisão e exatidão aceitáveis. 
  
Alternativa E – FALSA. A validação deve garantir, através de estudos experimentais. Que 
o método atenda as 
exigências, das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados. 
 
7. (Farmacêutico - HU-UFMA – 2013 – IBFC) 
 O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de ações 
desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da 
incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Considerando um paciente, para o 
qual se desconhece o período de incubação do microrganismo e não houve evidência 
clínica de infecção e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, 
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convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se 
apresentar a partir de: 
  
A)       12 (doze) horas após a admissão. 
B)       24 (vinte e quatro) horas após a admissão. 
C)       36 (trinta e seis) horas após a admissão. 
D)       48 (quarenta e oito) horas após a admissão. 
E)  72 (setenta e duas) horas após a admissão. 
  
Grau de dificuldade: Intermediário 
  
Alternativa A – FALSA. O tempo necessário para uma célula se dividir (e sua população 
dobrar de tamanho) é denominada tempo de geração. Esse tempo pode ser diferente de 
organismo para organismo e depende de condições ambientais, como a temperatura. O 
tempo de geração da maioria das bactérias é de 1 a 3 horas, mas algumas podem 
necessitar de mais de 24 horas para cada geração. 
  
Alternativa B – FALSA. Fora o tempo necessário para uma célula se dividir, existe 
o período de incubação que é o tempo decorrido entre a exposição a um 
organismo patogénico e a manifestação dos primeiros sintomas da doença. Neste 
período não há doença, o hospedeiro não manifesta nada, pois todo o processo está 
acontecendo a nível celular. O organismo infectado entra em contato com o agente 
agressor através dos glóbulos de defesa que tentarão reconhecê-lo e preparar o combate 
à doença ou eliminar o intruso através dos anticorpos, que porventura tenha armazenado 
em seus mastócitos por uma infecção anterior do mesmo agente ou pelo uso da vacina 
específica. 
  
Alternativa C – FALSA. Sendo o período de incubação durante 48h (36Cº para as da 
microbiota humana e 25Cº para os do ambiente). 
  
Alternativa D – FALSA. A Lei Federal 9.431 de 06/01/97 instituiu a obrigatoriedade da 
existência da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que define o período 
de infecção hospitalar maior que 48 horas. 
  
Alternativa E – VERDADEIRA. Quando se desconhecer o período de incubação do 
microrganismo e não houver evidência clínica ou dado laboratorial de infecção no 
momento da admissão, considerasse infecção hospitalar toda manifestação clínica de 
infecção que se apresentar 72 horas após a admissão. Também são consideradas 
hospitalares aquelas infecções manifestadas antes de se completar 72 horas da 
internação, quando associadas os procedimentos invasivos diagnósticos ou 
terapêuticos, realizadas previamente. 
  
8. (Farmacêutico – HU-UFTM – 2013 – IADES) 
No processo de obtenção de água utilizada na produção de anti-sépticos, desinfetantes 
e outras soluções utilizadas em âmbito hospitalar, a água potável, submetida a avaliações 
rotineiras e freqüentes (preferencialmente todos os meses), pode ser submetida aos 
processos de osmose reversa, destilação ou deionização. A água obtida a partir de um 
desses processos é denominada água 
(A)     estéril. 
(B)     para injetáveis. 
(C)     dura. 
(D)     pesada. 
(E)     purificada 
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Grau de dificuldade: intermediário 
  
Alternativa A – FALSA. A água estéril para injeção, de acordo com os preceitos da USP 
(United States Pharmacopeia), é uma preparação de água destilada livre de soluto e de 
bactérias. Ela é utilizada como um solvente estéril ou como veículo  de diluição de drogas 
ou soluções, sendo apropriada para a administração intramuscular ou intravenosa. 
  
Alternativa B – FALSA. A água esterilizada em embalagem apropriada e que não contém 
antimicrobianos. Não pode ser administrada via parenteral. 
  
Alternativa C – FALSA. Muitas águas contêm os cátions cálcio (Ca²), magnésio (Mg²) e 
ferro II (Fe²), que vêm acompanhados dos ânions carbonato, bicarbonato, cloreto e ou 
sulfato. É a quantidade dos cátions citados. Principalmente o cálcio e o magnésio, que 
determina a dureza da água. Se a água estiver apresentando teores desses cátions acima 
de 150 mg/L então a água é dura. 
  
Alternativa D – FALSA. Água pesada ou água deuterada, óxido de deutério tendo como 
fórmula D2O ou 2H2O. Apesar de ser quimicamente igual à água comum, H2O, os átomos 
de hidrogênio desta molécula possuem em seu núcleo, além do próton (encontrado em 
todos os hidrogênios), um nêutron o que faz com sua massa praticamente dobre. 
  
Alternativa E – VERDADEIRA. Água purificada é produzida a partir da água potável ou da 
água reagente e deve atender às especificações estabelecidas na respectiva monografia. 
Não contém qualquer outra substância adicionada. É obtida por uma combinação de 
sistemas de purificação, em uma seqüência lógica, tais como múltipla destilação; troca 
iônica; osmose reversa; eletrodeionização; ultra filtração, ou outro processo capaz de 
atender, com a eficiência desejada, aos limites especificados para os diversos 
contaminastes. 
  
9. (Farmacêutico – HU-UFTM – 2013 – IADES) 
Preparação obtida por dispersão mecânica de dois líquidos imiscíveis, apresentando, 
neste caso, uma fase interna oleosa e uma fase externa aquosa. Trata-se, inicialmente, 
de um sistema heterogêneo e bifásico. Ao adicionar um agente emulsificante e realizar a 
homogeneização, ela passa a apresentar-se como um sistema homogêneo e 
monofásico. Caso se utilizem procedimentos no sentido de garantir a esterilidade, ela 
pode, inclusive, ser administrada por via parenteral para fornecimento de lipídios ao 
paciente. Tal descrição faz referência às  
(A)     emulsões. 
(B)     suspensões. 
(C)     soluções. 
(D)     cápsulas de liberação entérica. 
(E)     dispersões.  
  
Grau de dificuldade: intermediário 
  
Alternativa A – VERDADEIRA. Emulsão é um sistema disperso constituído de duas fases 
líquidas imiscíveis (oleosa e aquosa), onde a fase dispersa ou interna é finamente dividida 
e distribuída em outra fase contínua ou externa. Temos emulsões do tipo óleo em água 
(O/A: fase externa aquosa) e água em óleo (A/O: fase externa oleosa). 
A estabilidade da emulsão é garantida com o uso de agentes emulsificantes, geralmente 
substâncias tensoativas. As emulsões podem ser pastosas ou líquidas, como as loções, 
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destinadas ao uso externo ou interno, devendo ser sempre agitadas antes do uso. Devem, 
ainda, serem adicionados adjuvantes com finalidade anti-oxidante para a fase oleosa. 
 
Alternativa B – FALSA. Suspensões são misturas heterogêneas que contêm grandes e 
visíveis solutos, não constituindo um líquido homogêneo. 
Numa suspensão, a sedimentação das partículas (fase dispersa) é impedida pelo 
impacto das moléculas do fluido (fase dispersante) nas partículas ou pela viscosidade do 
líquido. 
 
Alternativa C – FALSA. Solução é uma mistura homogênea entre duas ou mais 
substâncias. O processo utilizado para obter essa mistura é chamado de dissolução. 
 
Alternativa D – FALSA. As formas farmacêuticas de liberação entérica são formas orais 
sólidas, exemplos: grânulos, pellets, cápsulas ou comprimidos, de liberação modificada 
que resistem sem alteração, à ação do suco gástrico e que devem desagregar 
rapidamente no suco intestinal. São também chamadas formas gastroresistentes ou 
entéricas. O revestimento entérico das formas farmacêuticas é normalmente realizado 
com polímeros filmogênicosgastroresistentes. 
  
Alternativa E – FALSA. Uma dispersão é uma mistura de duas ou mais substâncias, em 
que as partículas de uma fase (fase dispersa) estão disseminadas entre as de outra fase 
(fase dispersante). 
As dispersões podem ser classificadas, com base na dimensão média das partículas da 
fase dispersa. 
  
10. (Farmacêutico – HU-UFTM – 2013 – IADES) 
Considere as seguintes formas de expressão da concentração de soluções utilizadas em 
preparações farmacêuticas. 
• Conhecida também como concentração molar ou concentração em mol/L, é a razão da 
quantidade de matéria do soluto (mol) pelo volume de solução (em litros), expressa na 
unidade mol/L. 
• Indica o número de equivalentes-grama do soluto em 1 (um) litro de solução. É calculada 
através do quociente entre o número de equivalente-grama (eg) de soluto dissolvido e o 
volume de solução em litros, expressa na unidade eg/L. Os conceitos apresentados são, 
respectivamente,   
 
(A)     normalidade e molaridade. 
(B)     molaridade e normalidade. 
(C)     molaridade e massa específica. 
(D)     densidade e normalidade. 
(E)     densidade e massa específica. 
 
Grau de dificuldade: fácil 
  
DICA DO AUTOR: Normalidade (N ou η) é a relação entre o equivalente-grama do soluto 
pelo volume da solução. A unidade é representada pela letra N (normal). Está em desuso, 
mas ainda pode ser encontrada em alguns rótulos nos laboratórios. 
  
Onde:  
N = normalidade (N) 
n Eqg = número de equivalente-grama do soluto 
V = volume da solução 
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Alternativa A – FALSA. Sendo a molaridade referente a primeiro item da questão e a 
normalidade o segundo item da questão. 
  
Alternativa B – VERDADEIRA. Concentração molar ou molaridade (M), M = n/v, onde n é 
o número de mols de soluto e v o volume em litros de solução. Molaridade (W), W = n/k, 
onde k é a massa em kg do solvente. Fração molar (Xa), xa = na / (na + ns), de um 
componente é igual à relação que existe entre o número de mols do componente e o 
número de mols. 
  
Alternativa C – FALSA. Sendo molaridade correta e a massa especifica errada. A massa 
específica de uma substância é a razão entre a massa e o volume da substância. A 
unidade de massa específica, no sistema internacional de unidades, é kg/m. De um modo 
geral, o conceito de massa específica é empregado quando temos corpos homogêneos. 
  
μ = m/ V    
μ   = massa específica da substância 
m = massa da substância 
V = volume da substância 
  
  
Alternativa D – FALSA. Sendo a densidade errada e a normalidade correta. Densidade é a 
relação entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. O cálculo da densidade 
é feito pela seguinte expressão: Densidade = massa / volume 
  
Alternativa E – FALSA. Tanto a densidade como a massa especifica estão erradas. A 
massa específica de uma substância é a razão entre a massa e o volume da substância. 
A unidade de massa específica, no sistema internacional de unidades, é kg/m. De um 
modo geral, o conceito de massa específica é empregado quando temos corpos 
homogêneos. E a densidade é a relação entre a massa de um material e o volume por ele 
ocupado. O cálculo da densidade é feito pela seguinte expressão: Densidade = massa / 
volume 
  
μ = m/ V    
μ   = massa específica da substância 
m = massa da substância 
V = volume da substância 
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O que você achou dessas 10 questões comentadas?
Todas elas fazem parte do livro “Super Revisão EBSERH - 327 Questões 
Comentadas”. Caso deseje ter acesso a mais 317 questões comentadas e 
resumos de todos os assuntos, basta acessar o link clicando na imagem abaixo 
para garantir o seu livro! Aproveitem o desconto e frete grátis!

Aproveito para sugerir outros livros
para concursos em Farmácia!

(Link)

(Link)

http://www.editorasanar.com.br/livro/super-revisao-farmaceutico-ebserh-327-questoes-comentadas
http://www.editorasanar.com.br/livro/500-questoes-comentadas-de-saude-publica
http://www.editorasanar.com.br/livro/legislacao-aplicada-a-ebserh-comentada-para-concursos

