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APRESENTAÇÃO 

Olá, tudo joia?  

Aqui é o Alexandre Massao, professor de Farmácia.  

Você que se prepara para concursos públicos na área de RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL em 
TECNOLOGIAS APLICADAS À INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, preparei um material muito bacana e bem 
completo sobre VALIDAÇÃO DE PROCESSOS FARMACÊUTICOS.  

A ideia é que você possa com este conteúdo conhecer os tópicos mais importantes.  

Iniciamos nosso curso de Tecnologias Aplicadas à Indústria Farmacêutica com 30 questões comentadas 
voltadas para o entendimento da Validação de Processos Farmacêuticos, selecionadas de provas objetivas 
de concursos públicos e residências multiprofissionais. 

Devido a procura e perspectiva de novos concursos que cobrem a Residência Multiprofissional - área 
Farmacêutica, ele poderá ser usado para estudar tanto para concursos públicos quanto para processos 
seletivos da área. 

Trata-se de uma nova proposta de curso iniciada em 2021, quando iniciamos a confecção deste material 
pela primeira vez. Desde então, acompanhamos provas de Residência Multiprofissionais, percebendo a 
tendência de bancas, assuntos mais cobrados e novas legislações pertinentes. 

Trata-se do curso que irá prepara-lo para o domínio da Validação de Processos Farmacêuticos, espinha 
dorsal de Tecnologias Aplicadas à Indústria Farmacêutica, preparado e adaptado no formato de 30 questões 
chaves. Os assuntos serão tratados para atender aquele que está iniciando os estudos na área, como aquele 
que está estudando há mais tempo. Os conceitos serão expostos de forma didática, com explicação dos 
termos técnicos e resumos do conteúdo, quando importantes para a prova. 

Vamos lá! 

Abraço, 

Prof. Alexandre Massao 
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ESQUENTANDO 

 Garantia da Qualidade: Está no topo da cadeia produtiva, com políticas e diretrizes alinhadas entre os 
diversos setores da empresa e fora dela com papel de inspeção, teste ou auditoria dos requisitos de 
qualidade do produto fabricado e dos resultados de testes e medições de controle de qualidade. 

 Objetivo: garantir que os produtos de uma indústria de medicamentos estejam dentro dos 
padrões de qualidade exigidos para que possam ser utilizados no consumo da população e, para isso, deve 
cumprir com todas as normas técnicas, as legislações vigentes, os guias internacionais de qualidade.  

Três responsáveis estabelecidos pela administração superior: 

 Responsável pela produção: Responsável pela produção, armazenamento, instruções de 
operações, qualificação e manutenção de equipamentos e instalações, treinamento inicial e 
contínuo da equipe. 
 

 Responsável pelo Controle de Qualidade: Aprova ou rejeita insumos, produtos 
intermediários, acabados, a granel e embalagens; testes analíticos; procedimentos de 
controle de qualidade; validações; treinamento inicial e contínuo da equipe 
 

 Pessoa delegada pelo sistema de gestão da qualidade: Certifica que um lote está em 
conformidade com os requerimentos das autorizações relevantes, tanto de embalagens, 
produtos intermediários e produtos acabados e a granel para distribuição e comercialização. 

 Sistema de Qualidade Farmacêutica. 

 Um sistema de gerenciamento da qualidade é uma coleção de processos composto pelas Boas 
Práticas de Fabricação e Gerenciamento de Riscos. 

 Atividades: Documentação, treinamento, auditoria, inspeção, revisão periódica, gerenciamento 
e controle de mudanças, melhoria contínua 

 Boas Práticas de Fabricação 

 Processo de Fabricação definido, revisado para produzir com qualidade e em conformidade às 
especificações, composto por instruções e procedimentos. 

• Instruções:  Descrição clara, detalhada, compreensível e inequívoca de rotinas técnico-
operacionais detalhadas. 

• Procedimentos: Documento de gerenciamento do sistema de qualidade. 

 Fluxo de trabalho: Registro do cumprimento das instruções e procedimentos, documentação e 
análise dos desvios, estudo da raiz do desvio, implantação de CAPAs, rastreio do lote, minimização 
dos riscos no armazenamento e distribuição, análise de reclamações, apuração de desvios e seus 
respectivos CAPAs.  
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 CAPA: sistema de Ação Corretiva e Ação Preventiva 

 Ação corretiva: se desvio passado; se aplica à definição do plano de ação para cessar a causa 
raiz de eventos passados. 

 Ação preventiva: evita-se reincidências para prevenir a ocorrência de eventos futuro. 

 Controle de Qualidade: Componente das Boas Práticas de Fabricação. Aprova ou rejeita 
insumos, produtos intermediários, acabados, a granel e embalagens; realiza testes analíticos; 
procedimentos de controle de qualidade; validações; treinamento inicial e contínuo da equipe. 

 Gerenciamento de Risco da Qualidade 

 Avaliação, controle, comunicação e revisão de riscos 

 análise retrospectiva e prospectiva de riscos; 

 esforço, formalidade e documentação é compatível com o nível de risco; 

 executa controle de redução e aceitação dos riscos mínimos; 

 comunicação do risco; 

 proteção do paciente. 

 Validação de Processos Farmacêuticos: parte integrante das Boas Práticas de Fabricação 

 Objetivo: garante que os resultados analíticos sejam confiáveis. Na prática, ela endossa a 
liberação de um medicamento de qualidade, eficaz e seguro para o paciente. 

 A validação de métodos analíticos se dá por parâmetros de desafio do desempenho do método. 

 Validação Analítica: A avaliação sistemática de um método por meio de ensaios 
experimentais de modo a confirmar e fornecer evidências objetivas de que os requisitos 
específicos para seu uso pretendido são atendidos. 
 

 Validação Parcial: Demonstração, por meio de alguns parâmetros de validação, que o 
método analítico previamente validado tem as características necessárias para obtenção de 
resultados com a qualidade exigida, nas condições em que é praticado 

 Aplicável a todos os insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos biológicos em todas as 
suas fases de produção 

 Parâmetros de validação definidos de acordo com analito e natureza do método. 

 Parâmetros de Desempenho 

Seletividade: capacidade de identificar o analito de interesse, inequivocamente, na presença de 
outros componentes da matriz. 

Linearidade: respostas analíticas diretamente proporcionais à concentração de um analito em 
uma amostra. 
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Efeito Matriz: estudo de seletividade que objetiva averiguar possíveis interferências causadas 
pelas substâncias que compõem a matriz na detecção do analito. 

Faixa de Trabalho: intervalo entre os pontos de menor e maior concentração do analito em uma 
amostra, lineares, exatos e precisos. 

 Teor: 80 a 120% 

 Uniformidade de conteúdo: 70 a 130% 

 Teste de dissolução: -20% da menor concentração esperada a +20% da maior concentração 
esperada 

 Determinação de impurezas: limite de quantificação até 120% 

Precisão: proximidade entre os resultados obtidos por meio de ensaios com amostras. 

 Repetibilidade: análise de uma amostra, no mesmo laboratório, no mesmo dia, realizada 
pelo mesmo operador, sob as mesmas condições analíticas. 

 Precisão intermediária: análise de uma mesma amostra, no mesmo laboratório, em pelo 
menos dois dias diferentes, realizada por operadores distintos, nas mesmas condições 
analíticas executadas na repetibilidade. 

 Reprodutibilidade: proximidade dos resultados obtidos em laboratórios diferentes, nas 
mesmas condições analíticas executadas na repetibilidade. 

Exatidão: grau de concordância entre os resultados individuais do método em estudo em relação 
a um valor aceito como verdadeiro 

Limite de Detecção: menor quantidade do analito presente em uma amostra que pode ser 
detectado, porém, não necessariamente quantificado 

Limite de Quantificação: menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser 
determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas. 

Robustez: capacidade em resistir a pequenas e deliberadas variações das condições analíticas. 

30 QUESTÕES COMENTADAS 
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1. (COVEST-COPSET - 2010) A ANVISA, ao se referir aos requisitos de Química Analítica, recomenda 
que seja realizada a validação dos métodos analíticos e enumera as características essenciais. Assinale 
a alternativa correta a respeito de validação de métodos analíticos. 

a) As características da validação de método analítico são sensibilidade, especificidade, valor preditivo 
positivo, valor preditivo negativo, acurácia, linearidade, robustez e precisão, mas a calibração não 
está necessariamente incluída. 

b) Para que um método seja considerado válido, deve possibilitar valores altos de sensibilidade, 
especificidade, robustez, linearidade, falsos negativos, falsos positivos, assim como deve 
contemplar a calibração com uso de padrões de concentração variada. 

c) Validação são verificações que precisam ser realizadas para garantir as características de 
desempenho de um método sejam entendidas e para demonstrar que o método seja cientificamente 
coerente, sob as condições nas quais ele deve ser aplicado. 

d) Dentre os procedimentos de validação devem estar incluídos a calibração, a rastreabilidade, as 
medidas de tendência, os limites de detecção e de quantificação, mas deve ser excluída a 
seletividade, porque dependerá do operador dos equipamentos. 

e) Um método só pode ser considerado validado quando for capaz de identificar corretamente 
exclusivamente substâncias em soluções puras, não complexas, assegurando linearidade, precisão, 
robustez e especificidade. 

 
Comentários:  
A alternativa E está correta. A validação de métodos analíticos se prova por parâmetros de seletividade, 
linearidade, efeito matriz, faixa de trabalho, precisão, exatidão, limite de detecção, limite de quantificação 
e robustez. A especificidade é definida pela seletividade do método.  
A alternativa A está errada. Pois inclui itens de verificação de performance não declarados na validação de 
processos farmacêuticos, como valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e acurácia. 
A alternativa B está errada. Pois inclui itens de verificação de performance não declarados na validação de 
processos farmacêuticos, como falsos negativos, falsos positivos. 
A alternativa C está errada. Validações são estudos demonstradas a partir de características de 
desempenho e não para garanti-los.  
A alternativa D está errada. Pois inclui itens de verificação de performance não declarados na validação de 
processos farmacêuticos, como rastreabilidade e exclui a seletividade. 
 
2. (FAURGS - 2018) Sobre a validação dos métodos analíticos, conforme a RDC nº 166/2017, assinale a 
alternativa correta. 
 
a) A utilização de método analítico não descrito em compêndio oficial reconhecido pela ANVISA não requer 
a realização de uma validação analítica, conforme parâmetros estabelecidos nessa resolução, levando-se 
em consideração as condições técnico-operacionais. 
b) Os métodos analíticos compendiais devem ter sua adequabilidade demonstrada ao uso pretendido, nas 
condições operacionais do laboratório, por meio de apresentação de um estudo de validação total. 
c) Na transferência de método entre laboratórios, esse será considerado validado, desde que seja realizado 
um estudo de validação parcial nas dependências do laboratório receptor. 
d) A validação parcial deve avaliar somente os parâmetros de exatidão e de precisão. 
e) A revalidação de método analítico deve ocorrer somente em duas circunstâncias: alterações na 
composição do produto ou alterações no método analítico. 
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Comentários:  
A alternativa C está correta. A transferência de métodos entre laboratórios deve ser acompanhada de 
validação parcial.  
A alternativa A está errada. Pois um método analítico novo não farmacopeico precisa de análise de 
desempenho. 
A alternativa B está errada. A validação de métodos compendiais é parcial. 
A alternativa D está errada. A validação parcial utiliza-se de alguns parâmetros de validação adequados a 
qualidade exigida. 
A alternativa E está errada. A revalidação do método analítico ocorre quando houver alterações no insumo, 
método ou produto. 
 

 
 

 
 
3. (FAURGS - 2018). Sobre a validação de métodos analíticos, conforme a Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) nº 166/2017, de 25 de julho de 2017, ANVISA, numere a segunda coluna de acordo com 
a primeira, associando os itens às respectivas definições. 
(1) Fator resposta (2) Matriz complexa (3) Validação analítica (4) Verificação de sistema 
 
( ) Avaliação sistemática de um método por meio de ensaios experimentais de modo a confirmar que os 
requisitos específicos para seu uso pretendido são atendidos, além de fornecer evidências objetivas deles.  
( ) Contém um número indefinido de substâncias não monitoradas que não pode ser obtido sem a presença 
do analito.  
( ) Procedimento a ser realizado previamente a uma corrida analítica para demonstrar que o sistema está 
apto para o uso pretendido; os parâmetros desse procedimento devem ser definidos durante o 
desenvolvimento e a validação do método.  
( ) Razão entre sinal analítico e concentração do analito. 
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A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 
a) 3 – 2 – 4 – 1. 
b) 4 – 2 – 3 – 1. 
c) 3 – 2 – 1 – 4. 
d) 4 – 1 – 3 – 2. 
e) 4 – 3 – 2 – 1. 
 
Comentários:  
A resposta correta é 3 – 2 – 4 – 1. O fator resposta é a razão entre sinal analítico e concentração do analito. 
A Matriz complexa contém um número indefinido de substâncias não monitoradas. A validação analítica é 
um método de ensaios de desempenho. A verificação de sistema é um procedimento que demonstra que o 
sistema de análise está apto para o uso.  
 
4. (IBADE - 2020) Acerca do controle de Qualidade, analise as afirmativas a seguir: 
 
I - O controle de qualidade é de suma importância para assegurar a qualidade, segurança, eficácia e 
credibilidade dos seus medicamentos junto ao mercado consumidor. E, a fim de garantir esses 
requisitos durante a fabricação de seus produtos, que as indústrias farmacêuticas necessitam cumprir 
as determinações impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
 
II - O conceito de controle de qualidade é definido como o conjunto de operações (programação, 
coordenação e execução) com o objetivo de verificar e assegurar que os produtos estejam dentro dos 
padrões de qualidade exigidos, sempre através de algum tipo de análise e medição. 
 
III - As principais desvantagens do controle de qualidade incluem a otimização de processos, redução 
de tempo e desperdícios, padronização de procedimentos, qualidade do ambiente, dos insumos 
utilizados e dos produtos finais. 
 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
 
A) I. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) I e II. 
E) II. 
 
Comentários:  
As Frases I e II estão corretas. O Controle de Qualidade assegura que o medicamento seja seguro, efetivo 
e de qualidade respeitando os padrões de qualidade exigidos e aprovados pela ANVISA.   
A Frase III está errada pois assegurar a qualidade do produto leva em conta estratégias que otimizam 
processos, reduzindo tempo e desperdícios, padronizando procedimentos, incluindo o ambiente de 
trabalho, os insumos e o produto acabado.  
 
5. (IBFC - 2020) A validação analítica é a avaliação sistemática de um método por meio de ensaios 
experimentais de modo a confirmar e fornecer evidências objetivas de que os requisitos específicos 
para seu uso pretendido são atendidos. Assinale a alternativa incorreta. 
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a) Para a avaliação da precisão as amostras devem ser preparadas de maneira independente desde o início 

do procedimento descrito no método, sendo que no caso de amostras sólidas e semissólidas, podem 
ser utilizadas as soluções diluídas de uma mesma solução mãe 

b) Na validação de um método a precisão deve avaliar a proximidade entre os resultados obtidos por meio 
de ensaios com amostras preparadas conforme descrito no método analítico a ser validado 

c) A linearidade de um método deve ser demonstrada por meio da sua capacidade de obter respostas 
analíticas diretamente proporcionais à concentração de um analito em uma amostra 

d) Para a avaliação da linearidade as soluções utilizadas devem ser preparadas de maneira independente, 
podendo ser utilizadas soluções diluídas de uma mesma solução mãe da substância química de 
referência 

e) A validação deve demonstrar que o método analítico produz resultados confiáveis e é adequado à 
finalidade a que se destina, de forma documentada e mediante critérios objetivos  

 
Comentários:  
Nesta questão pede-se a alternativa incorreta. 
A alternativa A está incorreta. No caso de amostras sólidas e semissólidas, não é aceita a utilização de 
soluções diluídas de uma mesma solução mãe, isto se aplica somente a soluções diluídas. 
A alternativa B está correta. precisão é o grau de variação de resultados de uma medição, realizada em 
amostras preparadas de maneira independente. 
A alternativa C está correta. O estudo de linearidade pode utilizar como base o Guia 10/17 para a verificação 
da proporcionalidade das respostas em função da concentração. 
A alternativa D está correta. As soluções utilizadas para avaliação da linearidade devem ser preparadas de 
maneira independente, podendo ser utilizadas soluções diluídas de uma mesma solução mãe da SQR. 
A alternativa E está correta. A validação é a demonstração, por meio de parâmetros de desempenho, que 
o método analítico previamente validado tem as características necessárias para obtenção de resultados 
com a qualidade exigida, nas condições em que é praticado 
 
6. (IBFC - 2019) A aquisição de materiais, produção, controle de qualidade, liberação, estocagem, 
expedição de produtos terminados e os controles relacionados são operações envolvidas na fabricação 
de um medicamento. Acerca das atribuições do responsável pelo controle de qualidade, assinale a 
alternativa correta. 
 

a) Assegurar que seja realizado treinamento inicial e contínuo adequados às necessidades do pessoal 
da área de produção 

b) Aprovar ou rejeitar as matérias-primas, os materiais de embalagem e os produtos intermediários, a 
granel e terminados em relação à sua especificação 

c) Aprovar em caráter final todos os documentos relacionados às boas práticas de fabricação 
d) Coordenar as ações de recolhimento 

 
Comentários:  
A alternativa B está correta. Nenhum lote de produto deve ser liberado para comercialização ou 
distribuição antes da certificação, por uma Pessoa Delegada pelo Sistema de Gestão da Qualidade 
Farmacêutica, de que este está em conformidade com os requerimentos das autorizações relevantes, tanto 
de embalagens, produtos intermediários e produtos acabados.  
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A alternativa A está errada. O Responsável pela Produção assegurar que os treinamentos iniciais e 
contínuos necessários ao pessoal do seu departamento sejam realizados e adaptados de acordo com as 
necessidades. 
A alternativa C está errada. A aprovação em caráter final cabe à Pessoa Delegada pelo Sistema de Gestão 
da Qualidade, quer de embalagens, produtos intermediários e produtos acabados e a granel. 
A alternativa D está errada. Os produtos devolvidos pelo mercado e que deixaram o controle do fabricante 
devem ser destruídos, a menos que sua qualidade seja satisfatória; eles podem ser considerados para 
revenda, reembalagem ou recuperação em um lote subsequente, somente após terem sido avaliados 
criticamente pelo Sistema de Gestão da Qualidade Farmacêutica e cabe à Pessoa Delegada pelo Sistema 
de Gestão da Qualidade. 
 

 

 
 
7. (Essex - 2019) Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada RDC Nº 166, de 24 de julho de 2017, que 
dispõe sobre a Validação de Métodos Analíticos e dá outras providências, NÃO É CORRETO afirmar 
que: 
 
A) Os parâmetros de validação e seus respectivos critérios de aceitação devem ser definidos de acordo com 
as características do analito e da natureza do método.  
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B) Métodos analíticos aplicados aos produtos sob investigação utilizados em ensaios clínicos devem ter sua 
adequabilidade demonstrada de acordo com esta Resolução, conforme aplicável para cada fase de 
desenvolvimento clínico.  
C) Não será admitida a utilização de abordagens alternativas para a validação de métodos analíticos 
aplicados aos produtos biológicos, como ensaios biológicos e imunológicos.  
D) Estão excluídos desta Resolução os métodos microbiológicos, para os quais deve ser apresentada 
justificativa técnica para a abordagem escolhida, baseada na Farmacopeia Brasileira ou em outros 
compêndios oficiais reconhecidos pela ANVISA. 
 
Comentários:  
Aqui se pede a alternativa incorreta 
A alternativa C está incorreta. Será admitida a utilização de abordagens alternativas para a validação de 
métodos analíticos aplicados aos produtos biológicos, como ensaios biológicos e imunológicos.  
A alternativa A está correta. Os parâmetros de validação e seus respectivos critérios de aceitação devem 
ser definidos de acordo com as características do analito e da natureza do método. 
A alternativa B está correta. Métodos analíticos aplicados aos produtos sob investigação utilizados em 
ensaios clínicos devem ter sua adequabilidade demonstrada de acordo com esta Resolução, conforme 
aplicável para cada fase de desenvolvimento clínico. 
A alternativa D está correta. A ANVISA exclui desta norma os métodos microbiológicos porque entende 
que eles apresentam características próprias. 
 
8. (FAB • CIAAR - 2019) Na indústria farmacêutica, o Laboratório de Controle de Qualidade é 
responsável por testar a qualidade das matérias-primas, dos materiais de embalagem e dos produtos 
acabados, mantendo o registro completo dos ensaios realizados. O laboratório deve assegurar que os 
insumos farmacêuticos e os produtos acabados atendam aos quesitos de qualidade especificados na 
legislação. 
 
Qual é o Compêndio Oficial de Análise, que compreende as normas e as especificações técnicas das 
análises físico-químicas e microbiológicas, adotadas na indústria farmacêutica no Brasil? 
 
A) Index Merck.  
B) Farmacopeia Britânica  
C) Farmacopeia Brasileira.  
D) Guia de Garantia de Qualidade.  
 
Comentários:  
A alternativa C está correta. A farmacopeia é um conjunto de informações técnicas que retratam a 
nomenclatura das substâncias, dos medicamentos básicos, requisitos de qualidade com análises físico-
químicas e microbiológicas, insumos, compostos e equipamentos farmacêuticos 
A alternativa A está errada. The Merck Index é uma enciclopédia de substâncias químicas, fármacos, drogas 
e biomoléculas, também inclui uma descrição das principais reações.  
A alternativa B está errada. A Farmacopeia Britânica é também uma referência de qualidade (parâmetros, 
especificações) de muitos produtos e pode ser utilizada quando a Farmacopeia Brasileira é insuficiente em 
um item.  
A alternativa D está errada. Um guia serve para orientar o cumprimento das Boas práticas de fabricação e 
todos os elementos que compõe a qualidade.  
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9. (COMPERVE - 2018) Para que um método de análise seja utilizado na rotina de um laboratório de 
controle de qualidade, é necessário que ele seja validado. No Brasil, os requisitos para a validação de 
um método analítico são descritos na RDC 166/2017 da Anvisa. Considere as seguintes afirmativas 
sobre os parâmetros de validação. 
 
I Limite de detecção é a menor quantidade do analito presente em uma amostra que pode ser 
detectado, porém, não necessariamente quantificado, sob as condições experimentais estabelecidas. 
 
II Precisão é o grau de concordância entre os resultados individuais do método em estudo em relação a 
um valor aceito como verdadeiro. 
 
III Robustez é a capacidade de identificar ou quantificar o analito de interesse, inequivocamente, na 
presença de componentes que podem estar na amostra, como, impurezas, diluentes e componentes 
da matriz. 
 
IV 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. 
 
Estão corretas as afirmativas 
 
A) II e III.  
B) I e II.  
C) I e IV.  
D) III e IV.  
 
Comentários:  
A alternativa C está correta. Limite de detecção é a menor quantidade do analito presente em uma amostra 
que pode ser detectado, porém, não necessariamente quantificado. Já Linearidade é a demonstração de 
respostas analíticas diretamente proporcionais à concentração de um analito em uma amostra. 
A frase II está errada. Pois Precisão se estabelece pela proximidade entre os resultados obtidos por meio de 
ensaios com amostras. 
A frase III está errada. Pois Robustez é a capacidade em resistir a pequenas e deliberadas variações das 
condições analíticas. 
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10. (COMPERVE - 2018) A definição: “Abrange a totalidade das providências adotadas com o objetivo 
de garantir que os medicamentos estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos, para que possam 
ser utilizados para os fins propostos”, corresponde ao conceito de: 
 
A) validação.   
B) garantia da qualidade.   
C) boas práticas de fabricação.  
D) controle de qualidade.  
 
Comentários:  
A alternativa B está correta.  
A alternativa A está errada. A validação de métodos analíticos se prova por parâmetros de seletividade, 
linearidade, efeito matriz, faixa de trabalho, precisão, exatidão, limite de detecção, limite de quantificação 
e robustez. A especificidade é definida pela seletividade do método. 
A alternativa C está errada. Pois BPF é conjunto de procedimentos obrigatórios criados para garantir um 
padrão mínimo de qualidade nos processos de fabricação, armazenagem, transporte e comercialização de 
diversos gêneros de medicamentos.  
A alternativa D está errada. Controle de qualidade é o sistema que mede o padrão de qualidade de produtos 
e serviços de acordo com parâmetros técnicos. 
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11. (Essex - 2018) Conforme determinado pela Resolução da Diretoria Colegiada RDC Nº 166, de 24 de 
julho de 2017, que dispõe sobre a Validação de Métodos Analíticos, a utilização de método analítico 
não descrito em compêndio oficial reconhecido pela ANVISA requer a realização de uma validação 
analítica. Os parâmetros típicos a serem considerados para a validação dependem do ensaio a ser 
realizado. Assinale abaixo a alternativa que apresenta os parâmetros a serem avaliados na validação 
analítica de um teste de impureza de um medicamento por ensaio limite, para que o método analítico 
seja considerado validado: 
 
A) Seletividade e Limite de quantificação.  
B) Seletividade e Limite de detecção.  
C) Seletividade, Limite de detecção e Limite de quantificação.  
D) Seletividade, Linearidade, Limite de detecção e Limite de quantificação. 
 
Comentários:  
A alternativa B está correta. Os ensaios limite permitem verificar se a quantidade do analito está acima ou 
abaixo de um nível previamente estabelecido, sem o quantificar com exatidão. Testes de Seletividade e o 
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teste de Limite de detecção apresentam tais características de identificação sem, contudo, apresentar 
exatidão. 
A alternativa A está errada. Pois indica o teste de limite de quantificação determina com exatidão o analito.  
A alternativa C está errada. Apesar de indicar corretamente os testes de seletividade e limite de detecção, 
indica inadequadamente o teste de limite de quantificação determina com exatidão o analito. 
A alternativa D está errada. Apesar de indicar corretamente os testes de seletividade e limite de detecção, 
indica inadequadamente o teste de limite de quantificação determina com exatidão o analito, bem como 
linearidade que se trata de um método com capacidade de obter respostas analíticas diretamente 
proporcionais à concentração de um analito em uma amostra. 
 

 
 

 
 
12. (Essex - 2018) O artigo 31, da Resolução da Diretoria Colegiada RDC Nº 166, de 24 de julho de 2017, 
determina que a faixa de trabalho deve ser estabelecida a partir dos estudos de linearidade, 
juntamente com os resultados de precisão e exatidão, sendo dependente da aplicação pretendida. 
Assim sendo, marque a alternativa abaixo que apresenta a faixa de trabalho que deve ser considerada 
para os estudos de linearidade, na validação de um método analítico do teste de uniformidade de 
conteúdo do comprimido de Nimesulida 100mg: 
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A) De 70 a 130%.  
B) De 80 a 120%.  
C) De – 20% (menos vinte por cento) da menor concentração esperada a + 20% (mais vinte por cento) da 
maior concentração esperada.  
D) De – 10% (menos dez por cento) da menor concentração esperada a + 10% (mais dez por cento) da maior 
concentração esperada. 
 
Comentários:  
A alternativa A está correta. Em testes de uniformidade de conteúdo permite uma variação de peso que 
varia de 70 a 130% 
A alternativa B está errada. O teste de teor de um analito pede uma variação que varia de 80 a 120%. 
A alternativa C está errada. A variação de -20% da menor concentração esperada a +20% da maior 
concentração esperada se refere aos testes de dissolução.  
A alternativa D está errada. Não existe esta faixa de trabalho para testes de dissolução. Porém, caso um 
laboratório necessite validar um método com intervalos maiores é importante que esse intervalo contenha 
pelo menos cinco pontos dentro do que a norma exige e que sejam atendidos os critérios estatísticos 
estabelecidos. 
 

 
 

 
 
13. (Essex - 2015) Boas Práticas de Fabricação (BPF) é a parte da Garantia da Qualidade que assegura 
que os produtos são consistentemente produzidos e controlados, com padrões de qualidade 
apropriados para o uso pretendido e requerido pelo registro. O cumprimento das BPF está orientado 
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primeiramente à diminuição dos riscos inerentes a qualquer produção farmacêutica, os quais não 
podem ser detectados somente pela realização de ensaio nos produtos terminados. Os riscos são 
constituídos essencialmente por contaminação cruzada, contaminação por partículas, troca ou mistura 
de produto. As BPF determinam que: 
 
I. Todos os processos de fabricação devem ser claramente definidos e sistematicamente revisados em 
função da experiência adquirida. 
 
II. As instruções e os procedimentos devem ser escritos em linguagem clara, inequívoca e serem 
aplicáveis de forma específica às instalações utilizadas. 
 
III. Devem ser feitos registros durante a produção para demonstrar que todas as etapas constantes nos 
procedimentos e instruções foram seguidas e que a quantidade e a qualidade do produto obtido 
estejam em conformidade com o esperado. Quaisquer desvios significativos devem ser registrados e 
investigados. 
 
IV. O armazenamento seja adequado e a distribuição dos produtos minimize qualquer risco à sua 
qualidade. 
 
ESTÃO CORRETAS AS SEGUINTES AFIRMATIVAS ACIMA: 
 
A) Apenas I, II, e IV  
B) Apenas II, III e IV  
C) Apenas III e IV  
D) I, II, III e IV  
 
Comentários:  
A alternativa B está correta. As frases II, III e IV estão corretas.  As instruções de processos visam facilitar a 
execução das tarefas de rotina (do ponto de vista técnico-operacional) pelos operadores e analista. Os 
procedimentos descrevem as operações a serem realizadas, as precauções a serem tomadas e as medidas 
a serem aplicadas, direta ou indiretamente relacionadas com a fabricação de um medicamento, acerca do 
gerenciamento do sistema de qualidade farmacêutica. 
A frase I está errada. Todos os processos de fabricação devem ser claramente definidos e sistematicamente 
revisados em função das resoluções determinadas pela ANVISA, requerido pelo registro sanitário. 
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14. (IBADE - 2018) Durante a validação de métodos analíticos alguns parâmetros devem ser avaliados 
a fim de se verificar o desempenho e a confiabilidade dos resultados, em que alguns órgãos, como a 
Anvisa, ISO e o Inmetro, os responsáveis pelos critérios de aceitação, de acordo com os objetivos do 
método. A afirmativa que reúne a descrição correta sobre estes parâmetros de desempenho analítico 
é: 
 
a) seletividade: avalia o grau de interferência de espécies, como outro ingrediente ativo, excipientes, 

impurezas e produtos de degradação, bem como compostos de propriedades similares que estejam 
presentes. Garante que o pico de resposta seja exclusivamente do composto de interesse. 

b) precisão: expressa a concordância entre o valor encontrado e o valor aceito como verdadeiro ou como 
referência, sendo considerada dentro de certos limites, a um dado nível de confiança 

c) limite de detecção: representa a menor concentração do analito que pode ser detectada e quantificada, 
utilizando-se um determinado método analítico, podendo ser calculado pela relação sinal ruído e 
baseado em parâmetros da curva analítica. 

d) sensibilidade: indica a capacidade de discriminar, com fidelidade estabelecida, concentrações próximas 
de um analito, podendo ser determinada por intermédio da inclinação da curva analítica. Em uma reta, 
quanto menor o ângulo de inclinação, mais sensível será o método 

e) linearidade: corresponde à capacidade do método em fornecer resultados diretamente proporcionais 
ao volume de solução da substância em análise, dentro de uma determinada faixa de aplicação. 

 
Comentários:  
A alternativa A está correta. Seletividade é a capacidade de identificar o analito de interesse, 
inequivocamente, na presença de outros componentes da matriz. 
A alternativa B está errada. Precisão expressa a proximidade entre os resultados obtidos por meio de 
ensaios com amostras. O texto da questão refere-se a exatidão. 
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A alternativa C está errada. Limite de detecção é a menor quantidade do analito presente em uma amostra 
que pode ser detectado, porém, não necessariamente quantificado. O texto da alternativa refere-se ao 
Limite de quantificação.  
A alternativa D está errada. O texto da alternativa se refere a estudos de linearidade.  
A alternativa E está errada. A linearidade de um método deve ser demonstrada por meio da sua capacidade 
de obter respostas analíticas diretamente proporcionais à concentração e não ao volume de um analito em 
uma amostra. 
 

 

 
 
15. (IBADE - 2020) A validação é a confirmação por ensaio e fornecimento de evidência objetiva de que 
os requisitos específicos para um determinado uso pretendido são atendidos. É de extrema importância 
estabelecer os requisitos mínimos para a validação de métodos bioanalíticos empregados em estudos 
para registro e pós-registro de medicamentos. Um dos parâmetros utilizados para esse fim é a curva de 
calibração, a respeito desse parâmetro, a opção correta é: 
 

a) Deve ser adotado preferencialmente o modelo matemático mais sofisticado e complexo para 
construir a curva de calibração. 
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b) Devem ser construídas e avaliadas, no mínimo, três curvas de calibração que incluam a análise da 
amostra branco, da amostra zero e de, no mínimo, 6 (seis) amostras de diferentes concentrações do 
padrão do analito adicionadas de Padrão Interno. 

c) Não deve ser utilizado justificativa científica para a faixa de concentração contemplada pela curva 
de calibração 

d) A curva de calibração deve ser construída utilizando-se matriz diferente da proposta para o estudo. 
e) É opcional a apresentação da equação que representa a relação entre a resposta do instrumento e 

as concentrações conhecidas do analito. 
 
Comentários:  
A alternativa B está correta. Para o estabelecimento da linearidade em métodos bioanalíticos segundo a 
RDC Nº 27, DE 17 DE MAIO DE 2012, deve-se utilizar, no mínimo, 6 concentrações diferentes do padrão do 
analito para as soluções fortificadas preparadas em, no mínimo, triplicata, criando 3 curvas de calibração 
com 6 pontos correspondentes a cada diluição, incluindo 1 ponto para o branco, e 1 ponto para a amostra 
zero.  
A alternativa A está errada. Deve ser adotado preferencialmente o modelo matemático mais simples, 
geralmente o de regressão linear. 
A alternativa C está errada. Deve ser apresentada justificativa científica para a faixa de concentração 
contemplada pela curva de calibração. 
A alternativa D está errada. A curva de calibração deve ser construída utilizando- se a mesma matriz 
proposta para o estudo. 
A alternativa E está errada. Deve ser apresentada a equação que representa a relação entre a resposta do 
instrumento e as concentrações conhecidas do analito. 
 
16. (CAIP-IMES - 2015) Assinale a alternativa que preenche corretamente todas as lacunas das frases a 
seguir, na sequência em que aparecem. 
I- _______________: 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. II- _______________: avaliação da proximidade dos resultados obtidos em uma série de 
medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra. III- _______________: proximidade dos 
resultados obtidos pelo método em estudo em relação ao valor verdadeiro. IV- _______________: 
capacidade em resistir a pequenas e deliberadas variações dos parâmetros analíticos. 
 

a) Linearidade – Exatidão – Precisão – Robustez 
b) Robustez – Precisão – Exatidão – Linearidade 
c) Linearidade – Robustez – Exatidão – Precisão 
d) Linearidade – Precisão – Exatidão – Robustez 

 
Comentários:  
A alternativa D está correta. Linearidade são respostas analíticas diretamente proporcionais à 
concentração de um analito em uma amostra. Precisão refere-se à proximidade entre os resultados obtidos 
por meio de ensaios com amostras. Exatidão é o grau de concordância entre os resultados individuais do 
método em estudo em relação a um valor aceito como verdadeiro. Robustez é a capacidade em resistir a 
pequenas e deliberadas variações das condições analíticas. 
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17. (FGV - 2010) Precisão é: 
 
a) o grau de repetibilidade entre os resultados de análises individuais, quando o procedimento é aplicado 

diversas vezes numa mesma amostra homogênea, nas condições do ensaio. 
b) a habilidade de fornecer resultados inalterados quando sujeito a pequenas mudanças como, por 

exemplo, na preparação da amostra e no lote de fabricação de reagentes. 
c) o poder de analisar traços como, por exemplo, concentrações abaixo de 1,0 mM. 
d) a habilidade do método de analisar diversos tipos de amostras sem necessidade de calibração. 
e) a habilidade de fornecer resultados inalterados sem necessidade de calibração. 

 
Comentários:  
A alternativa A está correta. Precisão é a proximidade entre os resultados obtidos por meio de ensaios com 
amostras, realizadas numa única corrida analítica, pelo mesmo laboratório, por um mesmo operador e em 
condição constantes.  
A alternativa B está errada. O texto se refere a precisão intermediária. 
A alternativa C está errada. Traços são aplicáveis a limite de detecção e de seletividade. 
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A alternativa D está errada. O texto se refere a robustez. A robustez é um parâmetro tipicamente realizado 
no desenvolvimento do método analítico que indica a sua capacidade em resistir a pequenas e deliberadas 
variações das condições analíticas. 
A alternativa E está errada. O texto se refere a robustez. A robustez é um parâmetro tipicamente realizado 
no desenvolvimento do método analítico que indica a sua capacidade em resistir a pequenas e deliberadas 
variações das condições analíticas. 
 

 
 

 
 
18. (FGV - 2010) A robustez de um método está relacionada a: 
 

a) o poder de analisar traços como, por exemplo, concentrações abaixo de 1,0 mM. 
b) a sua linearidade, com R2 maior ou igual a 0,999. 
c) o tipo de máquina utilizado como, por exemplo, cromatografia líquida de alta resolução. 
d) o poder de analisar grandes quantidades, como por exemplo volumes acima de 1L. 
e) a habilidade de fornecer resultados inalterados quando sujeito a pequenas mudanças como, por 

exemplo, na preparação da amostra e lote de fabricação de reagentes. 
 
Comentários:  
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A alternativa E está correta. A robustez é a capacidade em resistir a pequenas e deliberadas variações das 
condições analíticas. 
A alternativa A está errada. Traços são aplicáveis a limite de detecção e de seletividade. 
A alternativa B está errada. Na linearidade o coeficiente de correlação r deve ser maior ou igual a 0,999, 
porém não se trata de robustez.  
A alternativa C está errada. A Robustez é um parâmetro de desempenho e não um equipamento. A 
Cromatografia líquida está associada a teste de sensibilidade ou limite de detecção por apresentarem 
elevada performance. 
A alternativa D está errada. Pois não a robustez é expressa confiabilidade dos resultados nas variações 
propostas. 
 
19. (UFMG - 2013) Sobre o teste Uniformidade de Doses Unitárias, é INCORRETO afirmar: 
 

a) a escolha do teste Variação de Peso ou Uniformidade de Conteúdo é feita levando-se em 
consideração a forma farmacêutica, a dose e a proporção do fármaco. 

b) o método Variação de Peso baseia-se no doseamento do conteúdo individual do componente ativo 
de um número de doses unitárias para determinar se o conteúdo individual está dentro dos limites 
especificados. 

c) quando houver procedimento especial, diferente daquele usado no Doseamento, para o teste 
Uniformidade de Conteúdo, é necessário fazer a correção dos resultados obtidos. 

d) o teste é feito inicialmente com 10 unidades e o Valor de Aceitação máximo permitido na primeira 
etapa é 15,0. 

 
Comentários:  
A alternativa A está incorreta. A Uniformidade de Dose Unitária pode ser avaliada por dois métodos: 
Uniformidade de Conteúdo e Variação de Peso. Dentro destes métodos, diversas formas farmacêuticas 
podem verificar o seu doseamento, como: cápsulas, drágeas, comprimidos, sachês, pós para 
reconstituições, soluções e entre outros.   
A alternativa B está correta. De acordo com a 6ª edição da Farmacopeia Brasileira (2019), “para assegurar 
a administração de doses corretas, cada unidade do lote de um medicamento deve conter quantidade do 
componente ativo próxima da quantidade declarada”. Sendo assim, o teste de Uniformidade de Dose 
Unitária avalia a quantidade de princípio ativo nos medicamentos, sendo este um procedimento 
farmacopeico. 
A alternativa C está correta. Quando houver procedimento especial, diferente daquele usado no 
Doseamento Farmacopeico, para o teste Uniformidade de Conteúdo, é necessário fazer a correção dos 
resultados obtidos mediante monografia. 
A alternativa D está correta. O método de Uniformidade de Conteúdo é baseado na análise da dose do 
conteúdo individual do princípio ativo de 10 cápsulas para determinar se o conteúdo individual está dentro 
dos limites específicos, ou seja, cada cápsula é avaliada individualmente e verificado seu teor de ativo. O 
valor de aceitação L1 é 15 e L2 é 25.  
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20. (CAIP-IMES - 2015) 
Sobre a Garantia da qualidade escolha a alternativa INCORRETA. 
 
a) A Garantia da qualidade pode ser considerada parte do programa de qualidade total da empresa, mas 

está relacionada apenas ao produto final e não a possíveis serviços prestados. 
b) É a totalidade das ações sistemáticas necessárias para assegurar com confiança adequada que um 

produto (ou serviço) cumpre seus requisitos de qualidade. 
c) Dentro de uma organização, a garantia da qualidade é utilizada como ferramenta de gerenciamento. 

Em situações contratuais, a garantia da qualidade também serve para gerar confiança em seus 
fornecedores. 

d) A garantia da qualidade é um conceito muito amplo e deve cobrir todos os aspectos que influenciam 
individual ou coletivamente a qualidade de um produto. 

 
Comentários:  
Nesta questão pede-se a alternativa incorreta 
A alternativa A está incorreta. A Garantia da qualidade pode ser considerada parte do programa de 
qualidade total da empresa, está relacionada aos insumos, matérias-primas, embalagens, produtos 
intermediários, produtos acabados, a granel, em todo o ciclo de vida do produto, contando com o 
armazenamento, distribuição, recalls até o consumidor final.  
A alternativa B está certa. A garantia da qualidade visa garantir que os produtos de uma indústria de 
medicamentos estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos para que possam ser utilizados no 
consumo da população e, para isso, deve cumprir com todas as normas técnicas, as legislações vigentes, os 
guias internacionais de qualidade etc. 
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A alternativa C está certa. A Garantia da Qualidade é a balizadora de todos os fluxos de processo, já que 
realiza a conexão entre as áreas afins dentro da empresa e fora dela, garantindo que ações independentes 
de áreas interdependentes venham a impactar o processo como um todo. 
A alternativa D está certa. Na empresa - com políticas e diretrizes alinhadas com a alta direção, juntamente 
com um trabalho de conscientização de todos que fazem parte da cadeia produtiva - é impossível garantir 
a eficácia necessária ao processo e, consequentemente, ao produto final. 
 

21. (INSTITUTO AOCP, 2019) A produção de medicamentos deve obedecer às boas práticas de 
fabricação estabelecidas pela ANVISA, com o objetivo de obter produtos que estejam dentro dos 
padrões de qualidade exigidos. Uma das etapas do controle de qualidade de medicamentos é a 
validação de métodos analíticos. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. 

a) A seletividade deve avaliar a proximidade entre os resultados obtidos por meio de ensaios com amostras 
preparadas conforme descrito no método analítico a ser validado. 

b) A validação de métodos analíticos consiste na avaliação sistemática de um método por meio de ensaios 
experimentais de modo a confirmar e fornecer evidências objetivas de que os requisitos específicos para seu 
uso pretendido são atendidos. 

c) A exatidão do método analítico deve ser demonstrada por meio da sua capacidade de identificar ou 
quantificar o analito de interesse, inequivocamente, na presença de componentes que podem estar 
presentes na amostra, como impurezas, diluentes e componentes da matriz. 

d) A precisão de um método analítico deve ser obtida por meio do grau de concordância entre os resultados 
individuais do método em estudo em relação a um valor aceito como verdadeiro. 

Comentários:  

A resposta correta é a alternativa B. A validação de um método analítico utiliza-se de diversos parâmetros 
para qualificar o método credenciando-o no atendimento ao seu uso pretendido. A alternativa a) está 
incorreta, pois seletividade é a capacidade do método analítico em determinar o analito na presença de 
impurezas e contaminantes. A alternativa c) está errada pois exatidão demonstra a capacidade do método 
de indicar o quão próximo estão em relação a um valor verdadeiro. A alternativa d) está errada pois precisão 
indica a tolerância de erro entre diversas medidas de um método de medição.    

 

22. (AOCP, 2018) A validação tem como objetivo demonstrar se um método analítico é apropriado para 
a determinação qualitativa, semiquantitativa e/ou quantitativa de fármacos e outras substâncias em 
produtos farmacêuticos. Qual parâmetro deve ser testado para a validação de um método de 
identificação de fármacos? 

A) Precisão.  

B) Limite de detecção.  

C) Especificidade.  

D) Exatidão.  

Comentários:  

A resposta correta é a C) Especificidade. A especificidade ou seletividade descreve o método analítico 
capaz de identificar um analito frente às demais substâncias de uma matriz. A) e D) estão erradas, pois 
Exatidão e precisão são duas características de um medidor aceitável. A exatidão se refere a quão próximo 
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as medições de um medidor estão do valor verdadeiro. A precisão se refere a quão próximo, mas medições 
estão umas das outras. A letra B) está errada, pois limite de detecção é definido como a menor quantidade 
do analito presente em uma amostra que pode ser detectado 

 

23. (UFMG, 2013) Analise as seguintes afirmativas sobre os parâmetros de validação. 

I. Seletividade é a capacidade que o método possui de medir exatamente um composto em presença de 
outros componentes tais como impurezas, produtos de degradação e componentes da matriz. 

II. Linearidade é a capacidade de um método analítico de demonstrar que os resultados obtidos são 
diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro de um intervalo especificado. 

III. 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. 

IV. Precisão é a proximidade dos resultados obtidos pelo método em estudo em relação ao valor verdadeiro. 

Com base nas afirmativas, conclui-se que 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

Comentários:  

A resposta correta é a alternativa A. Seletividade é um parâmetro utilizado em métodos de identificação 
de analito e Linearidade é um parâmetro de correspondência de concentração em relação ao analito em 
diversas amostragens. As demais alternativas estão erradas, pois limite de detecção é a menor quantidade 
de analito que pode ser detectada, mas não necessariamente determinada e Precisão indica a tolerância de 
erro entre diversas medidas de um método de medição.    

 

24. (INSTITUTO AOCP - 2018) A exatidão de um método analítico deve ser obtida por meio do grau de 
concordância entre os resultados individuais do método em estudo em relação a um valor aceito como 
verdadeiro. A exatidão deve ser verificada a partir de, no mínimo, nove determinações, contemplando 
o intervalo linear do método analítico, ou seja, três concentrações: baixa, média e alta, com três 
réplicas em cada nível. 

 

 Certo 

 Errado 

 

Comentários:  

A resposta é CERTO. A exatidão refere ao método de validação analítica que analisa o grau de aproximação 
entre o valor de uma medição e o valor verdadeiro da grandeza medida. 
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25. FGV - 2021 - FUNSAÚDE - CE – Farmacêutico. De acordo com a Resolução da ANVISA/2017, que 
dispõe sobre a validação de métodos analíticos e dá outras providencias, analise as afirmativas a seguir. 

I. O estudo de exatidão tem o objetivo de verificar a recuperação de um analito em concentrações diferentes 
dentro de uma matriz, a partir de, no mínimo, 7 determinações.  

II. O estudo de reprodutibilidade deve ser obtido por meio da proximidade dos resultados obtidos no mesmo 
laboratório para atingir um critério comum.  

III. O limite de detecção deve ser demonstrado pela obtenção da menor quantidade do analito presente em 
uma amostra que pode ser detectado. 

Está correto o que se afirma em 
I e III, somente. 
II e III, somente. 
I e II, somente. 
II, somente. 
III, somente. 
 

Comentários:  

 

A frase I está CORRETA Limite de detecção deve ser demonstrado pela obtenção da menor quantidade do 
analito presente em uma amostra que pode ser detectado, porém, não necessariamente quantificado, sob 
as condições experimentais estabelecidas. A frase I está errada pois o estudo de exatidão tem o objetivo 
de verificar a recuperação de um analito em concentrações diferentes dentro de uma matriz, uma vez que 
está pode interferir nos resultados. A exatidão deve ser verificada a partir de, no mínimo, 9 (nove) 
determinações. A frase II está errada pois reprodutibilidade ocorre em função de repetições realizadas em 
laboratórios diferentes para atingir um critério comum. 
 
26. SELECON - 2021 - EMGEPRON – Farmacêutico. Dentre os procedimentos de Boas Práticas de 
Fabricação, está a retenção de amostras de medicamentos para a verificação das especificações 
estabelecidas. A amostra de cada lote de produto farmacêutico terminado, classificado como Solução 
Parenteral de Grande Volume (SPGV) deve ser mantida, após a data de seu vencimento, por no mínimo: 
 

a) 7 dias 
b) 30 dias 
c) 180 dias 
d) 365 dias 

 

Comentários:  
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A alternativa B está correta. A amostra retida de cada lote de produto terminado deve ser mantida por, 
pelo menos, 12 (doze) meses após a data de vencimento do seu prazo de validade, exceto para Soluções 
Parenterais de Grande Volume (SPGV), que devem ser conservadas por, no mínimo, 30 (trinta) dias após o 
vencimento do prazo de validade (Resolução - RDC nº 210, de 04 de agosto de 2003). 

 
27. SELECON - 2021 - EMGEPRON – Farmacêutico. As normas sanitárias que instituem as Boas Práticas 
de Fabricação de medicamentos definem diversas atividades a serem desempenhadas ao longo do 
processo de fabricação. O documento que fornece um resumo dos resultados dos testes em amostras 
de produtos ou de materiais, juntamente com a avaliação de sua conformidade com a especificação 
declarada, denomina-se certificado de: 
 

a) amostragem 
b) análise 
c) eficiência 
d) Segurança 

 

Comentários:  

 

A resposta B está correta. Certificado de análise é o documento que fornece um resumo dos resultados dos 
testes em amostras de produtos ou de materiais juntamente com a avaliação de sua conformidade com a 
especificação declarada. Alternativamente, a certificação pode basear-se, em todo ou em parte, na avalição 
de dados em tempo real (resumos e relatórios de exceção) da tecnologia analítica de processo lote-
relacionada, parâmetros ou métricas, conforme a autorização de comercialização/registro do produto (RDC 
Nº 301, DE 21 DE AGOSTO DE 2019). 

 
28. SELECON - 2021 - EMGEPRON – Farmacêutico. O objetivo da autoinspeção é avaliar o cumprimento 
das Boas Práticas de Fabricação (BPF) pelo fabricante de medicamentos em todos os aspectos da produção 
e do controle de qualidade. Segundo a legislação vigente, a frequência das autoinspeções deve ser, no 
mínimo: 
 

a) mensal 
b) semestral 
c) anual 
d) Bienal 

 

Comentários:  
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A resposta C é a correta. Devem ser realizadas autoinspeções a fim de monitorar a implementação e a 
conformidade com os princípios das Boas Práticas de Fabricação, e propor as medidas corretivas 
necessárias. As revisões da qualidade do produto devem, normalmente, ser conduzidas e documentadas 
anualmente, levando em consideração as revisões anteriores (RDC Nº 658, DE 30 DE MARÇO DE 2022).  

 
29. Fundação Regional de Saúde - CE (FUNSAÚDE) - Farmacêutico (2021) 
Com relação a Resolução da ANVISA nº 166 de 24 de julho de 2017, que dispõe sobre a validação de 
métodos analíticos e dá outras providencias, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a correta 
e (F) para a falsa. 
( ) Os métodos analíticos descritos em compêndios oficiais, deve ter a sua adequabilidade demonstrada 
por meio de estudos de validação parcial;  
( ) É permitida a contratação de um laboratório terceirizado para realizar a caracterização de 
substancias de referência, devendo estar de acordo com a Resolução e a justificativa de escolha; ( ) A 
resolução determina que a faixa de trabalho para a validação dos métodos propostos, devem possuir 
níveis aceitáveis, de linearidade, exatidão e precisão. 
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 
 
a) V – V – V. 
b) F – V – V. 
c) V – F – V. 
d) F – V – F. 
e) F – F – V. 

 

Comentários:  

 

A resposta A esta correta. A primeira frase está correta pois a validação parcial é a demonstração, por meio 
de alguns parâmetros de validação, que o método analítico previamente validado tem as características 
necessárias para obtenção de resultados com a qualidade exigida, nas condições em que é praticado. A 
validação parcial se aplica, por exemplo, a métodos compendiais e também transferência de método entre 
laboratórios. A segunda frase está correta pois é permitida a contratação de um laboratório terceirizado 
para realizar a caracterização de substâncias de referência, que deve estar de acordo com esta norma e deve 
possuir justificativa para a escolha dos testes. A terceira frase está correta pois a faixa de trabalho 
corresponde ao intervalo entre os pontos de menor e maior concentração do analito em uma amostra, em 
que estes pontos devem ter níveis aceitáveis de linearidade, exatidão e precisão (RDC Nº 166, DE 24 DE 
JULHO DE 2017). 
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30. Prefeitura Municipal de Vila Velha - Farmacêutico 30h (2020). A validação é a confirmação por ensaio 
e fornecimento de evidência objetiva de que os requisitos específicos para um determinado uso 
pretendido são atendidos. É de extrema importância estabelecer os requisitos mínimos para a 
validação de métodos bioanalíticos empregados em estudos para registro e pós-registro de 
medicamentos. Um dos parâmetros utilizados para esse fim é a curva de calibração, a respeito desse 
parâmetro, a opção correta é: 
 
a) Deve ser adotado preferencialmente o modelo matemático mais sofisticado e complexo para construir 

a curva de calibração. 
b) Devem ser construídas e avaliadas, no mínimo, três curvas de calibração que incluam a análise da 

amostra branco, da amostra zero e de, no mínimo, 6 (seis) amostras de diferentes concentrações do 
padrão do analito adicionadas de Padrão Interno. 

c) Não deve ser utilizado justificativa científica para a faixa de concentração contemplada pela curva de 
calibração 

d) A curva de calibração deve ser construída utilizando-se matriz diferente da proposta para o estudo. 
e) É opcional a apresentação da equação que representa a relação entre a resposta do instrumento e as 

concentrações conhecidas do analito. 
 

Comentários:  

 

A resposta B esta correta. A curva de calibração deve ser construída e avaliada, no mínimo, a partir de três 
curvas de calibração que incluam a análise da amostra branco, da amostra zero e de, no mínimo, 6 (seis) 
amostras de diferentes concentrações do padrão do analito adicionadas de padrão interno (PI) (RDC Nº 27, 
DE 17 DE MAIO DE 2012). A alternativa A está errada pois deve ser adotado preferencialmente o modelo 
matemático mais simples, geralmente o linear. Caso seja proposto um modelo não linear, deve ser 
demonstrado matematicamente que o modelo linear não é adequado. A alternativa C esta errada pois 
deve ser apresentada justificativa científica para a faixa de concentração contemplada pela curva de 
calibração. A alternativa D está errada pois a curva de calibração deve ser construída utilizando- se a 
mesma matriz proposta para o estudo. A alternativa E está errada pois deve ser apresentada a equação que 
representa a relação entre a resposta do instrumento e as concentrações conhecidas do analito. 

 

Bons estudos, 
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