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Leia com atenção as Instruções

1. Você recebeu do fi scal um cartão de respostas da 
prova objetiva e este caderno de questões que contém 
60 (sessenta) questões objetivas.

2. É sua responsabilidade verifi car se o nome do cargo 
informado neste caderno de questões corresponde ao 
nome do cargo informado em seu cartão de respostas.

3. Você dispõe de 4 (quatro) horas para realizar a prova, 
incluindo o preenchimento do cartão de respostas. 

4. Somente depois de decorrida uma hora do início da prova, 
o candidato poderá retirar-se da sala de prova em caráter 
defi nitivo, obrigatoriamente entregando ao fi scal de sala todo 
o material de prova recebido.

5. Somente será permitido ao candidato levar seu caderno 
de questões quando faltar uma hora para o término do 
tempo estabelecido para a prova.

6. É terminantemente vedado copiar respostas, em 
qualquer fase do concurso público.

7. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente 
poderão ser liberados juntos.

8. Se você precisar de algum esclarecimento, consulte o 
fi scal.

Somente após autorização para o início da prova:

1. Verifi que, neste caderno de questões, se a numeração 
das questões e a paginação estão corretas.

2. Verifi que, no cartão de respostas, se existem espaços 
sufi cientes para a marcação das respostas de todas as 
questões objetivas existentes neste caderno de questões. 

3. Transcreva a frase abaixo, utilizando letra cursiva, no 
espaço reservado no seu cartão de respostas.

"O impossível não é um fato: é uma opinião." Mario Sergio Cortella
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1
Conceição Lima nasceu em 1961, na ilha de São 

Tomé, em São Tomé e Príncipe, país africano de 
língua portuguesa que se tornou independente de  
Portugal em 1975, após 500 anos de colonização.  
Ela cresceu em meio às lutas políticas pela indepen-
dência de seu país. Formada pelo King’s College de 
Londres, Conceição é jornalista e trabalha para a BBC. 

Conceição Lima
Certos pequenos tiranos 
 
“A certos pequenos tiranos 
comove-os o enigma na pétala de uma orquídea 
e o langor1 da linha na palma da própria mão. 
 
Algures2, um estranho brinquedo falece  
na secretária onde existem. 
 
Por vezes articulam breves sentenças 
e estão sempre em atritos com o mesmo 
orçamento. 
 
Mas crêem no amparo de feitiços e amuletos  
e segregam uma teia de invencível apatia  
que tolhe as impressoras, as portas dos armários  
e contrai as linhas das quatro paredes. 
 
Porque os emociona a própria bondade 
tomam por amor a vénia3 dos vassalos4 
os pequenos tiranos 
que publicam altos amigos como títulos de jornal 
e distribuem grãos de favor como quem outorga um 
foral. 
 
São meticulosos no arrumar dos papéis 
pois na simetria das coisas enterram a luz das ideias. 
 
Mortifica-os a idade, são hipocondríacos  
e só por distracção morrerão em África. 
 
(...)” 
 
1 Languidez
2 Em algum Lugar
3 Reverência
4 Subordinado, submisso

1. Nesse belo poema, a autora são-tomense refere-se à:
A) arbitrariedade, ao anacronismo, à arrogância 

dos burocratas.
B) fragilidade, à superstição, à insegurança de 

jovens gestores.

C) distração, à sensibilidade, à arbitrariedade dos 
gestores públicos velhos.

D) grandeza, à estupidez, às contradições da 
administração pública.

E) infantilidade, à inocência, à ingenuidade dos 
burocratas.

2. Assinale a alternativa com os versos que sinteti-
zam a posição que tomam os burocratas no con-
flito entre a estreiteza tacanha da burocracia e a 
generosidade do pensamento livre.
A) “A certos pequenos tiranos / comove-os o 

enigma na pétala de uma orquídea”.
B) “Mortifica-os a idade, são hipocondríacos / e 

só por distracção morrerão em África”.
C) “São meticulosos no arrumar dos papéis / 

pois na simetria das coisas enterram a luz das 
ideias”.

D) “Por vezes articulam breves sentenças / e 
estão sempre em atritos com o mesmo orça-
mento”.

E) “e distribuem grãos de favor como quem outor-
ga um foral”.

3. Leia o trecho a seguir:
“Porque os emociona a própria bondade  

tomam por amor a vénia dos vassalos”
Nesses versos sobressai uma característica 

dos “certos pequenos tiranos”. Marque a alterna-
tiva que apresenta tal característica.
A) Bondade.
B) Solidariedade.
C) Sinceridade.
D) Vaidade.
E) Iniquidade.

4. Nessa mensagem poético-social de Conceição 
Lima há tinturas evidentes de ironia. Marque a 
alternativa em que elas NÃO aparecem:
A) “Certos pequenos tiranos”.
B) “… e segregam uma teia de invencível apatia”.
C) “… e só por distracção morrerão em África”.
D) “… e estão sempre em atritos com o mesmo 

orçamento”.
E) “Porque os emociona a própria bondade”.

5. Leia o trecho a seguir:
“A certos pequenos tiranos comove-os o enig-

ma na pétala de uma orquídea e o langor da linha 
na palma da própria mão.”

O termo em destaque nesses versos foi utiliza-
do como um recurso de coesão textual e refere-se:
A) ao enigma.
B) ao langor da linha.
C) a certos.
D) à pétala de uma orquídea.
E) a certos pequenos tiranos.

6. O texto adiante é um fragmento do romance 
Infância, de Graciliano Ramos, publicado em 
1945. Leia-o e responda à questão proposta.
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TEXTO 2
“Poder ser alguém em uma sociedade, para mui-

tas pessoas sempre esteve ligado ao fato de ter co-
nhecimento da letra, ser letrado. O pai tinha consci-
ência da importância do poder que tinha a escrita, 
pois, em sua concepção, um homem letrado era um 
homem ‘sabido’ que possuía armas terríveis, as le-
tras. No entanto, o sujeito aprende a ler, mas não 
adquire, muitas vezes, a capacidade de fazer uso 
da escrita. Como aconteceu com o menino: Certa-
mente meu pai usara um horrível embuste naquela 
maldita manhã, inculcando-me a excelência do pa-
pel impresso. Eu não lia direito, mas, arfando peno-
samente, conseguia mastigar os conceitos sisudos: 
‘A preguiça é a chave da pobreza – Quem não ouve 
conselhos raras vezes acerta – Fala pouco e bem: 
ter-te-ão por alguém.’ 

Esse Terteão para mim era um homem, e não pude 
saber que fazia ele na página final da carta. As outras 
folhas se desprendiam, restavam-me as linhas em 
negrita, resumo da ciência anunciada por meu pai.

- Mocinha, quem é Terteão?
Mocinha estranhou a pergunta. Não havia pen-

sado que Terteão fosse homem. Talvez fosse. “Fala 
pouco e bem: ter-te-ão por alguém”.

- Mocinha, que quer dizer isso?
Mocinha confessou honestamente que não co-

nhecia Terteão. E eu fiquei triste, remoendo a pro-
messa de meu pai, aguardando novas decepções.”

Considerando as informações que o trecho 
dado oferece, assinale a alternativa com a afir-
mação INCORRETA.
A) O menino ignora as regras gramaticais de 

colocação dos pronomes. 
B) Mocinha, igualmente, por ignorância, não foi 

capaz de identificar o pronome oblíquo inseri-
do no verbo.   

C) O pai do menino destaca o prestígio social que 
têm a moderação verbal e o domínio da norma 
culta da língua.

D) Como as anotações do pai tinham sido feitas 
por escrito na última folha da carta, a colocação 
do pronome não ficou legível para o menino.

E) O pai entendia que o domínio das normas gra-
maticais constituía uma arma poderosa para a 
dinâmica da vida em sociedade.

TEXTO 3

“Há alguns anos circula na internet o ‘teste do 
pescoço’, que instiga o leitor a refletir sobre as de-
sigualdades em nossa sociedade a partir de suas 
experiências cotidianas, particularmente naquilo que 
toca a presença ou ausência de negros e brancos em 
diferentes atividades e espaços sociais: qual a cor 
dos médicos, dos trabalhadores domésticos, dos po-
líticos, de professores, alunos e funcionários em co-
légios de elite e nas universidades etc. A ideia é que 
a contemplação desses lugares permite uma respos-
ta intuitiva à questão se há ou não discriminação no  

Brasil: pretos e pardos são raramente encontrados 
nas áreas e funções de maior poder aquisitivo e status 
social, ao passo que brancos nelas dominam. (...)”.

Fragmento inicial do Relatório das desigualdades de 
raça, gênero e classe / ano 2017 / n. 1 / p. 1 gemaa / Grupo 

de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa | UERJ.

7. Assinale a alternativa em que figuram apenas 
palavras proparoxítonas.  
A) Áreas – há – domésticos.
B) Ideia – há – políticos.
C) Médicos – ideia – há.
D) Ausência – cotidianas – pescoço.
E) Médicos – domésticos – políticos.

8. No trecho “A ideia é que a contemplação desses 
lugares permite uma resposta intuitiva à questão 
(...)”, o verbo em destaque, quanto à sua regên-
cia, é:
A) transitivo direto.
B) intransitivo.
C) transitivo indireto.
D) intransitivo direto.
E) transitivo direto e indireto.

TEXTO 4

Luiz Melodia
Congênito
Luiz Melodia

Se a gente falasse menos
Talvez compreendesse mais
Teatro, boate, cinema
Qualquer prazer não satisfaz
Palavra figura de espanto, quanto
Na terra tento descansar
(...) 
Mas o tudo que se tem
Não representa nada
Tá na cara
Que o jovem tem seu automóvel
O tudo que se tem
Não representa tudo
O puro conteúdo é consideração

Quem não vê!
Não goza de consideração
Quem não vê!
Então sai a consideração
Quem não vê
Não goza de considera
(...)
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9. No trecho a seguir:

“Tá na cara
Que o jovem tem seu automóvel”.

Nesses versos da canção, Luiz Melodia des-
taca:
A) a ideia de que o fascínio pelo automóvel tor-

na a juventude alienada, adepta e refém da 
ostentação.

B) a evidente supervalorização do consumo em 
prejuízo da sensibilidade humanitária, por 
jovens socialmente privilegiados.

C) ma crítica moral contundente e generalizada 
aos jovens que possuem automóveis.

D) a constatação de que a vida urbana é fútil 
e alienante e a vida rural é mais profunda e 
intensa.

E) que o segredo do bem viver consiste em rom-
per com a sociedade de consumo e voltar-se 
para a meditação e silêncio.

TEXTO 5

Formandos da Faculdade de Medicina da UFRJ 2015

“Os decanos e diretores presentes à 102ª Reu-
nião da Plenária de Decanos e Diretores da UFRJ 
reafirmam a defesa da plena gratuidade nos esta-
belecimentos oficiais, nos termos do Art. 206, IV, 
da Constituição Federal, um requisito para a demo-
cracia e o desenvolvimento nacional comprometido 
com o bem viver de todo o povo. A gratuidade é uma 
conquista republicana que assegura o direito de to-
dos à educação e estabelece o dever do Estado no 
fomento da educação, cultura, ciência e tecnologia, 
tal como ocorre nos países que possuem elevada 
qualidade de vida.(...)”.

Trecho inicial do documento “Futuro da universidade 
federal ameaçado, futuro da nação ameaçado: nota da 

Plenária de Decanos e Diretores da UFRJ”,  
de 31 de julho de 2017. 

10. Conforme a nota de Decanos e Diretores da 
UFRJ, entre a gratuidade do ensino como uma 
conquista republicana que assegura direitos e 
o que ocorre nos países que possuem elevada 
qualidade de vida, há uma relação de:
A) instrumento.
B) denotação ou conotação.
C) modo ou conformidade.
D) oposição.
E) causa e efeito.

TEXTO 6

Lima Barreto

“(...) — O doutor é formado em Direito? inda-
guei por minha vez — Não. Formei-me em Línguas 
Orientais e Exegese Bíblica, na Universidade de Só-
fia, tendo começado o curso no Cairo. Disfarcei a 
vontade que me deu de rir, ouvindo tão extravagante 
titulo escolar. Havia alguma coisa de opereta, mas 
o homem era tão simpático, tinha sido tão amável e 
parecia tão ilustrado que me esforcei por sujeitar o 
meu ímpeto de rir, soltando uma frase à-toa: — Na 
Europa o homem de estudo tem campo, sabe onde 
deve chegar; aqui... — Qual, doutor! Não há como a 
sua terra! A questão é pendurar, quando se entra, a 
sobrecasaca de cavalheiro no Pão de Açúcar; e no 
mais — tudo vai às mil maravilhas! O padeiro ficou 
atônito com a cínica franqueza do julgamento do jor-
nalista. Teve um assomo de virtude e objetou pudi-
camente: — Nem tanto, doutor! Nem tanto! olhe que 
ainda há homens honestos nesta terra e em altas 
posições — o que é mais raro! O doutor Gregoróvi-
tch dardejou-lhe um breve olhar sarcástico e expe-
lindo uma longa fumaça cheia de dúvida e de troça, 
disse devagar: — Pode ser, Laje! Quem sabe?”

Fragmento de “O triste fim de Policarpo Quaresma” 
Lima Barreto. p. 19.

11. Na frase “O doutor Gregoróvitch dardejou-lhe 
um breve olhar sarcástico (...)”, o termo em des-
taque apresenta um pronome:
A) oblíquo em posição de mesóclise que se refe-

re ao jornalista.
B) reto em posição de próclise que se refere ao 

narrador.
C) oblíquo em posição de ênclise que se refere 

ao jornalista.
D) oblíquo em posição de ênclise que se refere 

ao padeiro.
E) reto em posição de ênclise que se refere ao 

padeiro.

12. Se quisermos manter a coesão e a coerên-
cia textuais deste período do texto dado “Havia 
alguma coisa de opereta, mas o homem era tão 
simpático,(...)”, podemos substituir a palavra em 
destaque por:
A) porque.
B) uma vez que.
C) todavia.
D) pois.
E) onde.

13. No trecho “— Qual, doutor! (...)”, a vírgula está 
empregada para:
A) marcar uma pausa respiratória.
B) assinalar a separação do aposto “doutor”.
C) isolar o vocativo “doutor”.
D) isolar o vocativo “Qual”.
E) separar o substantivo “doutor” do pronome 

demonstrativo “Qual”.
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TEXTO 7

Haroldo Barbosa

Pra que discutir com madame? 
De Haroldo Barbosa e Janet de Almeida (1945)

Madame diz que a raça não melhora 
Que a vida piora por causa do samba, 
Madame diz que o samba tem pecado 
Que o samba é coitado e devia acabar, 
Madame diz que o samba tem cachaça, 
Mistura de raça, mistura de cor.

Madame diz que o samba democrata, 
é música barata sem nenhum valor, 
Vamos acabar com o samba, 
Madame não gosta que ninguém sambe 
Vive dizendo que samba é vexame 
Pra que discutir com madame?

No carnaval que vem também concorro, 
Meu bloco de morro vai cantar ópera, 
E na avenida, entre mil apertos, 
Vocês vão ver gente cantando concerto 
Madame tem um parafuso a menos 
Só fala veneno, meu Deus, que horror! 
O samba brasileiro democrata 
Brasileiro na batata é que tem valor.

14. Assinale a alternativa que apresenta uma opo-
sição NÃO abordada na letra de “Pra que discutir 
com Madame?”.
A) Teísmo x ateísmo.
B) Democracia x autoritarismo.
C) Racismo x tolerância racial.
D) Erudito x popular.
E) Moralismo x liberalismo.

15. No trecho a seguir:
“Madame tem um parafuso a menos
Só fala veneno, meu Deus, que horror!”

Esses versos são exemplos de linguagem in-
formal. Marque a alternativa que NÃO apresenta 
uma característica desse tipo de uso da língua.
A) Despreocupação com as normas gramaticais.
B) Utilização de vocabulário rico e diversificado.
C) Ocorrência eventual de variações regionais, 

culturais e sociais.
D) Uso eventual de gírias, palavrões, palavras 

inventadas, onomatopeias, gestos.
E) Uso eventual de palavras abreviadas ou con-

traídas.

16. Relativamente aos elementos da comunicação, 
é correto afirmar que, quanto ao texto dado, o 
receptor e o código são respectivamente: 
A) Madame – o samba.

B) o bloco – o carnaval.
C) a raça – a língua escrita.
D) o leitor – a língua escrita.
E) Madame – a língua falada.

TEXTO 8
Antônio Domingues

Alda do Espírito Santo, 1952, tinta-da-china

Construir sobre a fachada do luar das nossas terras 
Um mundo novo onde o amor campeia, unindo os 
homens de todas as terras 
Por sobre os recalques, os ódios e as incompreen-
sões, as torturas de todas as eras. 
É um longo caminho a percorrer no mundo dos 
homens. 
É difícil, sim, percorrer este longo caminho 
De longe de toda a África martirizada. 
Crucificada todos os dias na alma dos seus filhos.
(…)

Fragmento do poema CONSTRUIR, de Alda do Espírito 
Santo (1926, São Tomé e Príncipe – 2010, Luanda, Angola). 

17. Leia o trecho a seguir:
“Um mundo novo onde o amor campeia, unin-

do os homens de todas as terras”.

Esses versos, destacados do poema dado, se 
estruturam num período:
A) composto por subordinação.
B) simples.
C) composto por coordenação.
D) composto por coordenação e subordinação.
E) com três orações. 

TEXTO 9

O texto adiante é um fragmento da cobertura jor-
nalística, feita na Feira Literária Internacional de Pa-
rati (FLIP), da mesa que reuniu as escritoras Concei-
ção Evaristo e Ana Maria Gonçalves, na 15ª edição 
do evento, realizada em 2017. Leia-o e responda à 
questão proposta a seguir.  



6

Concurso Público UFRJ - Edital 455/2017 B-224  |  Técnico em Farmácia/Geral

“A escrevivência de Conceição Evaristo e a vi-
sibilidade negra na literatura

Atravessada por falas de afeto e resistência, Ana 
Maria perguntou a Conceição como amar em tem-
pos tão difíceis, especialmente para os negros.  
‘Tem um projeto histórico de nos apartarmos uns dos ou-
tros. […] Os laços afetivos nos permitem sobreviver nessa 
sociedade. Amamos e nos damos, nos damos e amamos.’

Em dado momento, pontuou a dificuldade das mu-
lheres negras de publicar livros. ‘Nunca nos dão a 
competência da arte literária. Há um imaginário de que 
dançamos, cozinhamos, cuidamos bem de uma casa. 
Somos, sim, capazes de lavar, de passar, mas também 
de dar aula, de exercer a medicina, de sermos políti-
cas, de sermos professoras, de sermos escritoras’, res-
saltou ela, que inclusive trabalhou como educadora no 
bairro do Caju (RJ), na década de 1970.

Termo criado por Conceição, escrevivências define 
a escrita marcada por suas experiências como mulher 
negra. E acrescentou: ‘Quero escrever um texto que se 
aproxime o máximo possível de uma linguagem oraliza-
da, aproximá-lo da língua viva do cotidiano’.”

18. Tendo como referência os padrões da norma cul-
ta e da gramática da língua portuguesa, pode-se 
afirmar que, quanto à sua classe gramatical, o inte-
ressante neologismo criado por Conceição Evaris-
to, escrevivência, é um:
A) adjetivo neutro.
B) advérbio masculino.
C) advérbio feminino.
D) substantivo neutro.
E) substantivo feminino. 

19. No que se refere aos elementos que determi-
nam a tipologia textual; nas intervenções da escri-
tora Conceição Evaristo reproduzidas no texto 9, 
sobressaem marcas de:
A) descrição e narração.
B) narração e predição.
C) exposição e argumentação.
D) predição e descrição.
E) narração descritiva.

TEXTO 10
O texto adiante é um fragmento do conto “NÓS MA-

TÁMOS O CÃO TINHOSO”, do escritor moçambicano 
Luís Bernardo Honwana. Após a independência de 
Moçambique, o autor foi alto funcionário do governo e 
presidente da Organização Nacional dos Jornalistas. 
Desempenhou também funções de diretor do gabine-
te do Presidente Samora Machel e do Secretário de 
Estado da Cultura. Leia-o, atentamente, e responda 
às questões propostas a seguir.

“O Cão-Tinhoso olhava-me com força. Os seus 
olhos azuis não tinham brilho nenhum, mas eram 
enormes e estavam cheios de lágrimas que lhe escor-
riam pelo focinho. Metiam medo aqueles olhos, assim 

tão grandes, a olhar como uma pessoa a pedir qual-
quer coisa sem querer dizer. Quando eu olhava agora 
para dentro deles, sentia um peso muito maior do que 
quando tinha a corda a tremer de tão esticada, com os 
ossos a querer fugir da minha mão e com os latidos 
que saíam a chiar, afogados na boca fechada. (...)”.

Fragmento do conto “NÓS MATÁMOS O CÃO TINHOSO”, 
do escritor moçambicano Luís Bernardo Honwana.

20. Leia o trecho a seguir:
“Os seus olhos azuis não tinham brilho nenhum, 

mas eram enormes e estavam cheios de lágrimas 
que lhe escorriam pelo focinho.”

Quanto a esse período composto do texto dado, 
é correto afirmar que, além da oração principal, há:
A) uma oração coordenada e duas subordinadas.
B) uma oração subordinada e uma coordenada.
C) três orações coordenadas.
D) duas orações subordinadas.
E) duas orações coordenadas e uma subordinada.

LEGISLAÇÃO
21. Responsabilidade Civil é a imputação, ao servidor 

público, da obrigação de reparar o dano que tenha 
causado à Administração ou a terceiro. Tal responsabi-
lidade é apurada por meio de processo administrativo, 
em que são observados os princípios da ampla defesa 
e do contraditório, assegurados no art. 5º, inciso LV, da 
Constituição Federal de 1988. Sobre a responsabilida-
de do servidor público, pode-se afirmar que:
A) a responsabilidade civil decorre somente de ato 

omissivo e culposo, ainda que não resulte em pre-
juízo ao erário ou a terceiros.

B) as sanções civis, penais e administrativas não 
poderão se cumular, sendo dependentes entre si.

C) a obrigação de reparar o dano em hipótese algu-
ma estende-se aos sucessores do servidor.

D) o servidor responde civil, penal e administrativa-
mente pelo exercício irregular de suas atribuições.

E) a responsabilidade administrativa do servidor não 
será afastada no caso de absolvição criminal que 
negue a existência do fato ou sua autoria.

22. De acordo com a Lei nº 8.112/1990, “o processo 
disciplinar é o instrumento destinado a apurar res-
ponsabilidade de servidor por infração praticada no 
exercício de suas atribuições, ou que tenham rela-
ção com as atribuições do cargo em que se encontre 
investido”. Sobre o processo administrativo discipli-
nar, é correto afirmar que:
A) será conduzido por comissão composta de 2 

(dois) servidores, estáveis ou não, designados 
pela autoridade competente.

B) a Comissão exercerá suas atividades com depen-
dência e parcialidade, e nem sempre será asse-
gurado o sigilo necessário à elucidação do fato.

C) as reuniões e as audiências das comissões não 
terão caráter reservado.

D) será conduzido por comissão composta de 3 
(três) servidores estáveis designados pela autori-
dade competente.

E) o prazo para a conclusão do processo disciplinar 
não excederá 60 (sessenta) dias, contados da 
data da publicação do ato que constituir a comis-
são, não sendo admitida a sua prorrogação.
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23.   Silvana, servidora pública federal, investida no car-
go efetivo de Engenheira da UFRJ há sete anos, tem 
interesse em solicitar licença para capacitação. Sobre 
essa licença, é correto afirmar que:
A) a servidora poderá, após cada quinquênio de efetivo 

exercício e no interesse da administração, afastar-
-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 
remuneração, por até 3 (três) meses, para participar 
de curso de capacitação profissional.

B) a servidora poderá, após cada triênio de efetivo 
exercício e no interesse da administração, afastar-
-se do exercício do cargo efetivo, sem a respectiva 
remuneração, por até 6 (seis) meses, para partici-
par de curso de capacitação profissional.

C) após 1 (um) ano de efetivo exercício e, mesmo sem 
o interesse da administração, a servidora poderá 
afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a res-
pectiva remuneração e por tempo indeterminado, 
para participar de curso de capacitação.

D) não é possível, em hipótese alguma, a servidora 
afastar-se do cargo efetivo para participar de curso 
de capacitação.

E) a servidora poderá, assim que entrar em exercí-
cio, pedir afastamento para participar de curso de 
capacitação, por prazo indeterminado.

24.   Nos termos da Lei nº 12.527/2011, que regula o 
acesso a informações, qualquer interessado poderá 
apresentar pedido de acesso a informações a órgãos e 
entidades da União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido 
conter a identificação do requerente e a especificação 
da informação requerida. Sobre o procedimento de 
acesso à informação, pode-se afirmar que:
A) para o acesso a informações de interesse público, 

a identificação do requerente pode conter exigên-
cias que inviabilizem a solicitação.

B) sem prejuízo da segurança e da proteção das 
informações e do cumprimento da legislação apli-
cável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios 
para que o próprio requerente possa pesquisar a 
informação de que necessitar.

C) não são vedadas exigências relativas aos motivos 
determinantes da solicitação de informações de 
interesse público.

D) não haverá possibilidade de interposição de recur-
so quando não for autorizado o acesso à informa-
ção total ou parcialmente sigilosa.

E) não é direito do requerente obter o inteiro teor de 
decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.

25.   De acordo com o Decreto nº 1.171/1994, são deve-
res fundamentais do servidor público, EXCETO:
A) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum 

temor de representar contra qualquer comprometi-
mento indevido de sua estrutura em que se funda 
o Poder Estatal.

B) jamais retardar qualquer prestação de contas, 
condição essencial da gestão de bens, direitos e 
serviços da coletividade a seu cargo.

C) manter-se atualizado com as instruções, as nor-
mas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão 
onde exerce suas funções.

D) facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços 
por quem é de direito.

E) ser, em função de seu espírito de solidariedade, 
conivente com erro ou infração ao Código de Ética 
de sua profissão.

26.   André Luiz, servidor público federal, investido no cargo 
efetivo de Administrador da UFRJ e lotado na Pró-Rei-
toria de Gestão e Governança da Universidade, precisa 
contratar empresa para realização de obras e servi-
ços de engenharia no valor de R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais). Nos termos da Lei nº 8.666/1993, 
assinale a alternativa que apresenta a modalidade de 
licitação que deverá ser adotada no presente caso.
A) Tomada de preços.
B) Convite.
C) Leilão.
D) Concurso.
E) Concorrência.

27.   “O princípio da legalidade é certamente a diretriz 
básica da conduta dos agentes da Administração e 
implica subordinação completa do administrador à 
lei. Enquanto os indivíduos no campo privado podem 
fazer tudo o que a lei não veda, o administrador públi-
co só pode atuar onde a lei autoriza. Tal postulado, 
consagrado após séculos de evolução política, tem 
por origem mais próxima a criação do Estado de Direi-
to, ou seja, do Estado que deve respeitar as próprias 
leis que edita.”

(Filho, 2009, p. 19).

Considerando o princípio da legalidade na Admi-
nistração Pública, nos termos da Lei nº 9784/99, assi-
nale a alternativa correta.
A) A Administração deve anular seus próprios atos, 

quando eivados de vício de legalidade, desconside-
rando os direitos adquiridos.

B) A Administração deve anular seus próprios atos, 
quando eivados de vício de legalidade, respeitados 
os direitos adquiridos.

C) A Administração pode anular seus próprios atos por 
motivo de conveniência e oportunidade, ainda que 
tais atos tenham sido praticados nos termos da lei.

D) O direito da Administração de anular os atos 
administrativos de que decorram efeitos favorá-
veis para os destinatários decai em dois anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo 
comprovada má-fé.

E) Os atos que apresentarem defeitos sanáveis não 
poderão, em hipótese alguma, ser convalidados 
pela própria administração.

28.   A Constituição Federal de 1988 admite a acumula-
ção remunerada de cargos em algumas situações 
que expressamente menciona. Em qualquer hipóte-
se de acumulação, considera-se sempre a compa-
tibilidade de horários entre os cargos, sem a qual a 
acumulação é vedada. Nos termos da Constituição 
Federal de 1988, sobre acumulação de cargo, é cor-
reto afirmar que:
A) é possível a acumulação remunerada de dois car-

gos ou empregos privativos de profissionais de 
saúde, ainda que as profissões não sejam regu-
lamentadas.

B) é possível a acumulação remunerada de dois car-
gos técnicos ou científicos.

C) é possível a acumulação remunerada de dois car-
gos ou empregos privativos de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas.

D) a proibição de acumular não se estende a empre-
gos e funções públicas.

E) a proibição de acumular só abrange autarquias e 
fundações.
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29. De acordo com a Constituição Federal de 1988, 
a fixação dos padrões de vencimento e dos demais 
componentes remuneratórios dos servidores públi-
cos observará:
A) a natureza, o grau de responsabilidade e a com-

plexidade dos cargos componentes de cada 
carreira.

B) somente as peculiaridades dos cargos.
C) somente a natureza e o grau de responsabilidade 

dos cargos.
D) somente a natureza dos cargos e os requisitos 

para a investidura.
E) somente os requisitos para a investidura.

30. Flávio Augusto, servidor público federal, investido 
no cargo de Professor da UFRJ há 5 (cinco) anos, foi 
convidado para participar de uma comissão de pro-
cesso administrativo disciplinar para apurar suposta 
acumulação ilícita de cargos por parte de outro ser-
vidor. Ao analisar o processo, descobriu que o inves-
tigado era seu cunhado, casado há dois anos com 
sua irmã. Sobre o presente caso, nos termos da Lei 
nº 9.784/1999, é correto afirmar que Flávio Augusto:
A) não está impedido de atuar no referido processo, 

pois a lei proíbe a atuação do servidor somente em 
casos que envolvam o cônjuge ou companheiro.

B) está impedido de atuar no referido processo e 
deve comunicar o fato à autoridade competente, 
abstendo-se de atuar.

C) não está impedido de atuar no referido processo, 
pois a lei proíbe a atuação do servidor somente 
se ele estiver em litígio, judicial ou administrativo, 
com o interessado.

D) não está impedido de atuar no referido processo, 
pois não tem interesse direto ou indireto na matéria.

E) embora tenha interesse direto na matéria, não está 
impedido de atuar no referido processo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Atualmente as farmácias hospitalares contra-

tam empresas para a produção e o fornecimen-
to de soluções de nutrição parenteral. No ato da 
entrega do produto na farmácia, deve-se conferir 
os dados constantes do rótulo com a prescrição. 
Outro fator importante é o registro da temperatu-
ra no ato do recebimento. Assinale a alternativa 
que apresenta a faixa de temperatura preconiza-
da pela legislação para o armazenamento até o 
momento da administração, de forma a garantir a 
estabilidade da solução.
A) 2ºC a 20ºC
B) 8ºC a 15ºC
C) 15ºC a 30ºC
D) 2ºC a 8ºC
E) 20ºC a 25ºC

32. Durante o preparo e a unitarização de doses, 
informações do paciente, bem como o nome do 
princípio ativo do medicamento, o nº do lote, a 
validade e o nome do fabricante, devem constar 
na etiqueta de identificação. Estas informações 
têm por objetivo, dentre outros, assegurar: 
A) a dispensação.
B) o fracionamento.
C) o armazenamento.
D) a administração.
E) a rastreabilidade.

33. Com o intuito de minimizar erros de dispensa-
ção, foi disponibilizado aos técnicos de uma farmá-
cia hospitalar o protocolo de “desmame” (redução 
progressiva da dose até a suspensão do medica-
mento) do medicamento lorazepam. Ao preparar a 
dose de um paciente no segundo dia do processo 
de desmame, o técnico identificou um aumento 
excessivo da dose. Foi solicitada a confirmação 
junto ao prescritor, porém não houve resposta e a 
equipe de enfermagem está solicitando o medica-
mento. A conduta a ser adotada deverá ser a de:
A) dispensar a dose conforme foi prescrita.
B) dispensar a dose conforme descrito no protocolo.
C) dispensar a dose após confirmar com a 

enfermagem.
D) dispensar a dose somente após confirma-

ção do prescritor.
E) não dispensar a dose de forma alguma.

34. O Anexo II da Resolução-RDC nº 67, da Anvisa 
de 8 de outubro de 2007, regulamenta a manipu-
lação de substâncias com baixo índice terapêutico 
(aquela que apresenta estreita margem de segu-
rança, cuja dose terapêutica é próxima da tóxica) 
pelas farmácias. Assinale qual dos medicamentos 
a seguir representa este tipo de substância. 
A) Ácido valproico.
B) Ibuprofeno.
C) Cefalexina.
D) Ampicilina.
E) Benzoato de Benzila.

35.  De acordo com a Resolução RDC nº 306, da Anvi-
sa de 7 de dezembro de 2004, que “Dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para o gerenciamento de resí-
duos de serviços de saúde”, é correto afirmar que: 
A) Grupo C – Resíduos que não apresentam risco 

biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 
meio ambiente, podendo ser equiparados aos 
resíduos domiciliares.

B) Grupo D – É identificado pelo símbolo de subs-
tância infectante constante da ABNT NBR 
7.500, com rótulos de fundo branco, desenho 
e contorno pretos, acrescido da inscrição de 
Resíduo Perfurocortante, indicando o risco que 
apresenta o resíduo.

C) Grupo A – Resíduos com a possível presença 
de agentes biológicos que, por suas caracterís-
ticas, podem apresentar riscos de infecção.

D) Acondicionamento – Consiste na separação 
dos resíduos no momento e local de sua gera-
ção, de acordo com as características físico-
-químicas, biológicas, o seu estado físico e os 
riscos envolvidos.

E) Identificação – Para resíduos do Grupo D, usar 
códigos de cores e suas correspondentes nome-
ações: azul - vidro, vermelho - resíduos orgâni-
cos, amarelo - plásticos, marrom - metais.

36. Assinale a alternativa que indica para qual classe 
farmacológica deve-se reforçar a necessidade de 
uso do medicamento pelo período de tratamento 
prescrito, a fim de evitar resistência microbiana ao 
realizar-se a dispensação.
A) Hormônios.
B) Antibióticos.
C) Citostáticos.
D) Quimioterápicos.
E) Anticonvulsivantes.
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37. Na manipulação de produtos estéreis, a limpeza 
e a higienização de medicamentos, produtos far-
macêuticos e produtos para saúde que serão utili-
zados deve ser realizada em área:
A) classe ISO 5.
B) estéril.
C) classe ISO 7. 
D) classe ISO 8.
E) não estéril.

38.  Assinale a alternativa que apresenta o prazo de vali-
dade dos produtos sólidos orais submetidos à prepa-
ração de dose unitária no caso de fracionamento em 
que há o rompimento da embalagem primária. 
A) Máximo de 25% do tempo remanescente.
B) O prazo de validade é determinado pelo fabricante.
C) Máximo de 60 dias.
D) Máximo de 1 ano a partir da data de fracionamento.
E) Máximo de 6 meses a partir da data de fra-

cionamento.

39.  No processo de unitarização de doses, deve-se 
realizar o registro do nome do medicamento, lote, vali-
dade, forma farmacêutica, entre outras informações 
preconizadas pela legislação em Livro de Registro de:
A) Ocorrências.
B) Prescrição.
C) Receituário.
D) Controlados.
E) Unitarização.

40. O médico entra em contato com a farmácia, pois 
precisa prescrever o medicamento diazepam para 
uso ambulatorial, e pergunta o número máximo de 
ampolas que ele pode solicitar por receita. A res-
posta correta deverá ser:
A) 3 (três) ampolas.
B) 10 (dez) ampolas.
C) 5 (cinco) ampolas. 
D) 8 (oito) ampolas.
E) 1 (uma) ampola.

41. Após receber os medicamentos, o técnico de far-
mácia os organizou nas prateleiras, por ordem alfa-
bética do nome do princípio ativo, separados por 
classe terapêutica, posicionados da direita para a 
esquerda e de cima para baixo. Quando o medi-
camento tinha mais de um lote, colocava o último 
que chegou para trás e o primeiro que chegou para 
a frente. Como o estoque era pequeno, foi neces-
sário colocar os medicamentos bem próximos uns 
dos outros e alguns encostados na parede para 
aproveitar melhor o espaço. De acordo com as 
recomendações para a adequada estocagem de 
medicamentos, assinale a alternativa que contém 
três NÃO CONFORMIDADES identificadas na 
situação descrita.
A) Medicamentos muito próximos entre si; medica-

mentos encostados na parede; medicamentos 
empilhados sem considerar a recomendação 
do fornecedor.

B) Separação dos medicamentos por classe 
terapêutica; ordenação dos medicamentos da 
direita para a esquerda; organização dos medi-
camentos com mais de um lote segundo o sis-
tema “primeiro que entra, primeiro que sai”.

C) Ordenação dos medicamentos da direita para 
a esquerda; medicamentos muito próximos 
entre si; separação dos medicamentos por 
classe terapêutica.

D) Organização de medicamentos por ordem alfa-
bética do nome do princípio ativo; separação 
dos medicamentos por classe terapêutica; 
organização dos medicamentos com mais de 
um lote segundo o sistema “primeiro que entra, 
primeiro que sai”.

E) Organização dos medicamentos com mais de 
um lote apenas segundo o sistema “primeiro 
que entra, primeiro que sai”; medicamentos 
muito próximos entre si; medicamentos encos-
tados na parede. 

42. A técnica de farmácia recebe dois medicamen-
tos que contêm na embalagem as seguintes reco-
mendações para o armazenamento: Medicamento 
1 – “Manter sob refrigeração” e Medicamento 2 
– “Manter em temperatura ambiente”. Assinale a 
alternativa que contém as faixas de temperatura 
recomendadas para a estocagem dos medicamen-
tos 1 e 2, respectivamente.
A) 2 a 8 ºC e 8 a 15 ºC
B) 0 a 8 ºC e 15 a 30 ºC
C) 0 a -20 ºC e 8 a 15 ºC
D) 2 a 8 ºC e 15 a 40 ºC
E) 2 a 8 ºC e 15 a 30 ºC

43. Para a projeção e previsão de demanda de 
Aciclovir 250 mg injetável para o próximo ano, a 
farmacêutica da Central de Abastecimento Far-
macêutico (CAF) do Hospital X avalia o consu-
mo deste medicamento no ano anterior, como 
demonstrado na tabela 1.

Tabela 1. Dados de consumo  
de Aciclovir injetável do Hospital X
Meses Consumo (F/A)
Janeiro 470

Fevereiro 400

Março 350

Abril 450

Maio 590

Junho 1000

Julho 1200

Agosto 1300

Setembro 1250

Outubro 675

Novembro 525

Dezembro 490

Avaliando o perfil de consumo do Aciclovir  
injetável no último ano, é correto afirmar que seu 
consumo é do tipo:
A) crescente.
B) sazonal.
C) decrescente.
D) irregular.
E) aleatório.
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44.   Após a realização do inventário, o técnico de far-
mácia encontrou os seguintes itens com prazo de 
validade para 31 de dezembro de 2017: 28.000 F/A 
de vancomicina 500 mg, 5.000 comprimidos de áci-
do fólico 5 mg e 100 frascos de gentamicina colírio. 
Considerando que o inventário foi realizado no dia 
31 de agosto de 2017 e que o consumo médio men-
sal (CMM) destes itens é de 8.000 F/A, 700 CP e 20 
FR, respectivamente. Assinale a alternativa correta.
A) Todos os medicamentos estão com estoque 

excedente ao que se espera ser consumido até 
a expiração do prazo de validade.

B) Caso o perfil de consumo não se altere nos próximos 
meses, provavelmente serão consumidos 3.500 
comprimidos de ácido fólico até seu vencimento.

C) Para evitar desperdícios por perda de validade, 
é necessário tentar trocar ou doar, para outra 
unidade de saúde, 20 FR de gentamicina colírio.

D) A cobertura de abastecimento da vancomicina é 
de, aproximadamente, 10 semanas.

E) Provavelmente, o estoque de vancomicina não 
será consumido antes de seu prazo de valida-
de expirar.

45. Analise as afirmativas a seguir, quanto aos con-
ceitos relacionados às variáveis de controle de 
estoque, e assinale a alternativa INCORRETA.
A) O tempo de ressuprimento é composto por tem-

pos internos e externos à instituição.
B) A quantidade mínima capaz de suportar o 

aumento do tempo de ressuprimento progra-
mado ou o aumento do consumo é denomina-
da estoque mínimo ou estoque de segurança.

C) O estoque máximo corresponde à soma do 
estoque de segurança mais a quantidade de 
ressuprimento.

D) O tempo entre a chegada do produto e a sua 
entrada no estoque manual ou virtual também 
está incluído no tempo de ressuprimento.

E) O momento que sinaliza a necessidade de 
reposição de um determinado item é denomina-
do tempo de ressuprimento.

46. O técnico de farmácia observa, na ficha de pra-
teleira do diazepam 10 mg, que o consumo des-
te medicamento nos meses de junho, julho e 
agosto foi de 13.000, 9.000 e 14.000 comprimi-
dos, respectivamente. Assinale a alternativa que 
contém o CMM e o Estoque de Segurança do 
diazepam 10 mg, respectivamente, consideran-
do que o tempo de ressuprimento é de 2 meses  
e que este é um medicamento de Classe C, segun-
do a classificação da Curva ABC.
A) 12.000 e 12.000 comprimidos.
B) 36.000 e 72.000 comprimidos.
C) 12.000 e 24.000 comprimidos.
D) 12.000 e 8.000 comprimidos.
E) 36.000 e 36.000 comprimidos.

47. A curva ABC classifica os produtos segundo sua 
relevância financeira e é uma importante ferramen-
ta para a gestão de estoque. Com relação à curva 
ABC, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Os itens da Classe C necessitam de maior con-
trole gerencial.

B) A Classe A representa o menor número de itens 
com o maior custo financeiro.

C) Os itens da Classe B devem ter estoques de 
segurança maiores que os de Classe A e meno-
res que os de Classe C.

D) A Classe B contém itens de quantidade e valor 
intermediário.

E) Recomenda-se manter uma quantidade menor 
em estoque dos itens de Classe A.

48. Na farmácia do Hospital X, os medicamentos são 
separados pelo técnico de farmácia após a triagem 
das prescrições pelo farmacêutico. A distribuição 
é feita com base em prescrições informatizadas 
e deverá atender um período de 24h. Os medica-
mentos são acondicionados em um saco plástico, 
identificado com o nome do paciente, a unidade 
de internação e o leito, contendo todos os medica-
mentos de forma desordenada. Este tipo de siste-
ma de distribuição é denominado:
A) Individualizado Direto.
B) Coletivo.
C) Individualizado Indireto.
D) Dose Unitária.
E) Misto.

49. Sobre as vantagens e as desvantagens dos 
diferentes tipos de Sistemas de Distribuição de 
Medicamentos, analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa INCORRETA.
A) São vantagens do Sistema de Distribuição 

Coletivo: redução do número de solicitações de 
medicamentos à farmácia, menor necessidade 
de recursos humanos e maior acesso das uni-
dades assistenciais aos medicamentos.

B) Algumas vantagens do Sistema de Distribuição 
Individualizado são: redução do tempo de dis-
pensação, maior adaptação à informatização e 
redução do tempo da enfermagem com ativida-
des relacionadas ao medicamento.

C) Maior probabilidade de ocorrência de erros de 
medicação, maior tempo gasto com o preparo 
de medicamentos pela equipe de enfermagem 
e perdas de medicamentos são desvantagens 
presentes tanto no Sistema de Distribuição 
Coletivo quanto no Individualizado.

D) Uma das principais vantagens do Sistema de 
Distribuição por Dose Unitária é a redução dos 
gastos com medicamentos, que pode ser atre-
lada à redução dos estoques de medicamen-
tos presentes nas unidades de internação, ao 
maior acompanhamento do tratamento medi-
camentoso dos pacientes pela farmácia e à 
devolução dos medicamentos não utilizados 
para a farmácia.

E) Algumas desvantagens do Sistema de Distribui-
ção por Dose Unitária são a  necessidade de 
alto investimento financeiro inicial, o aumento 
da necessidade de recursos humanos e infra-
estrutura da farmácia e a resistência da equipe 
de enfermagem.
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50. Assinale a alternativa que apresenta algumas 
vantagens da utilização de prescrição eletrônica.
A) Presença de alertas de interação medicamen-

tosa, possibilidade de fazer alterações manuais 
nas prescrições e facilidade de leitura.

B) Facilidade de leitura, redução do número de 
erros na prescrição e possibilidade de repetir a 
prescrição de dias anteriores sem revisão.

C) Rapidez na disponibilidade da prescrição para 
a farmácia, presença de alertas de interação 
medicamentosa e dependência do sistema 
eletrônico.

D) Melhor identificação do prescritor, facilidade de 
leitura e possibilidade de erros de digitação.

E) Facilidade de leitura, redução do número de 
erros na prescrição e rapidez na disponibilidade 
da prescrição para a farmácia. 

51. Paciente R.O.S., 5 anos de idade, está inter-
nada na UTI de um hospital pediátrico. Paciente 
estável hemodinamicamente, em uso de amina, 
com três episódios de diarreia nas últimas horas, 
tolerando redução nos parâmetros ventilatórios. 
Uma das condutas no perfil metabólico/nutricio-
nal foi a reposição rápida de potássio. A médica 
prescreveu 5 ml de xarope de cloreto de potássio 
a 6% a cada 4 horas. A quantidade de cloreto de 
potássio, em mg, que foi fornecida ao paciente 
por dia foi de:
A) 1.800 mg
B) 2.000 mg
C) 1.500 mg
D) 3.000 mg
E) 1.700 mg

52. O xarope de ácido valproico está disponível 
em frascos de 250 mg/5 ml. Se um determinado 
paciente tomasse 1.000 mg pela manhã e 750 mg 
à noite, a quantidade de xarope, em ml, que se 
dispensaria para 30 dias seria de:
A) 1.500 ml 
B) 500 ml
C) 480 ml
D) 1.050 ml
E) 1.100 ml

53. O clopidogrel é classificado como:
A) anti-hipertensivo.
B) inibidor da agregação plaquetária.
C) antidiabético.
D) antiparkisoniano.
E) antirreumático.

54. Todos os medicamentos a seguir podem ser 
indicados para o tratamento da Asma, EXCETO:
A) albuterol.
B) salmeterol.
C) metoprolol.
D) fenoterol.
E) ipratrópio.

55. Em uma Farmácia Hospitalar, é disponibilizada 
uma solução de metadona 0,1 mg/ml. Um paciente 
está tomando 0,08 mg, 3 vezes ao dia. A quantida-
de de medicamento que será dispensada, em ml, 
para 30 dias será de:
A) 72 ml
B) 74 ml
C) 100 ml
D) 152 ml
E) 68 ml

56. Um técnico de farmácia precisa montar uma tabe-
la de consulta sobre os antibióticos em suspensão 
existentes em um hospital. Nesse contexto, todas 
as afirmações a seguir são verdadeiras, EXCETO:
A) amoxicilina – conservar por 14 dias em tempe-

ratura ambiente.
B) cefalexina – conservar por 7 dias em tempera-

tura de 2 a 8 ºC.
C) cefuroxima – conservar por 10 dias em tempe-

ratura de 2 a 8 ºC.
D) amoxicilina + clavulanato – conservar por 7 

dias em temperatura ambiente.
E) claritromicina – conservar por 10 dias em tem-

peratura ambiente.

57. Considerando as seguintes indicações sobre o 
ácido fólico, assinale a única opção que NÃO é 
verdadeira.
A) Previne defeitos do tubo neural na gravidez.
B) É uma vitamina solúvel em água e tem efeitos 

antidepressivos, antiproliferativos, antiterato-
gênicos e anti-inflamatórios.

C) A dose diária recomendada é de 400 mg.
D) Está indicado para o tratamento da anemia 

megaloblástica.
E) Seus principais efeitos colaterais são: erite-

ma, prurido, urticária, irritabilidade, náuseas, 
inchaço e flatulência.

58. O álcool benzílico é classificado como:
A) emulsificante.
B) diluente.
C) agente suspensor.
D) conservante.
E) edulcorante.

59. Todos os medicamentos a seguir devem ser 
armazenados sob refrigeração, após a reconsti-
tuição, EXCETO: 
A) imunoglobulina humana.
B) metilprednisolona.
C) dacarbazina.
D) tipranavir.
E) rocurônio.

60. Todas as vias de administração de medicamen-
tos a seguir são vias enterais, EXCETO a:
A) retal.
B) intranasal.
C) bucal.
D) sublingual.
E) oral.



Concurso Público UFRJ - Edital 455/2017 B-224  |  Técnico em Farmácia/Geral


