
QUESTIONÁRIO – AULA 1 

 

1 – Explique porque uma especificação bem elaborada é importante para a garantia da 

qualidade, considerando a subjetividade do conceito de adequação ao uso. 

2 – Defina adequação ao uso sob o ponto de vista da indústria farmacêutica citando pelo 

menos três das características essenciais de qualidade. 

3 – A qualidade sofre influência da cultura e dos conhecimentos de cada época. 

Explique porque esta afirmação é importante no entendimento contemporâneo do 

conceito de qualidade. 

4 – Considerando as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos responda: Quais as 

vantagens de modelo que preconiza a qualidade incorporada ao produto durante a 

manufatura quando comparado ao modelo baseado em inspeções? 

5 – Qual a importância do trabalho de certificação de fornecedores de matérias-primas 

para a indústria farmacêutica? 

6 – Quais as características essenciais esperadas pelo consumidor no caso de produtos 

farmacêuticos, cosméticos e correlatos? 

7 – Explique como os setores de compras, almoxarifado, produção e vendas e marketing 

podem contribuir para a garantia e o controle de qualidade de uma empresa 

farmacêutica. 

8 – Explique o que você entende por atuação dinâmica. 

9 – Porque o setor de controle de qualidade não deve ser subordinado ao setor produtivo 

ou a outro setor e qual a principal característica desejável para o profissional que 

comandará este setor de controle de qualidade? 

10 – Diferencie os conceitos de qualidade e controle. 

11 – Qual a importância da introdução dos planos de amostragem para a indústria 

farmacêutica? 

12 – Quais os dois movimentos da década de sessenta que exerceram grande influência 

na indústria farmacêutica e quais as suas contribuições para o controle e a garantia 

da qualidade? 

13 – Cite as ferramentas de qualidade que surgiram a partir da década de sessenta e suas 

aplicações. 

14 – Explique o que você entende por gestão ou controle de qualidade total e a sua 

importância para a indústria farmacêutica contemporânea. 


