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b. Por falta de regulamentação de lei 

complementar, o servidor  público 
estatutário não faz jus ao benefício 
Aposentadoria Especial.  

c. Os Ministros de Estado serão escolhidos 
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco 
anos, e no exercício pleno de seus direitos 
civis.  

d. A lei complementar estabelecerá o 
procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia 
indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos na Constituição Federal.  

e. É vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, recusar 
fé aos documentos públicos e particulares, 
conforme previsão da Magna Carta.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO  31  

Uma empresa pretende desenvolver uma 
preparação semi-sólida de uso dermatológico 
para aplicação tópica e consultou um 
farmacêutico sobre os componentes dessa 
preparação. O farmacêutico orientou que 
deveria ser incluído um promotor de absorção. 
Essa informação está baseada no fato de que a 
pele possui um epitélio:

 
 

a.
 

colunar queratinizado, com função de 
absorção.

 

b.
 

colunar pesudo-estratificado, com função 
de absorção.

 

c.
 

escamaso estratificado, com função de 
revestimento.

 

d.
 

escamoso ciliado, com função de 
absorção.

 

e.
 

colunar simples, com função de 
revestimento.

 

QUESTÃO
 

32
  Um homem obeso,

 
em terapia com 

medicamento que dificulta a absorção de 
lipídeos, ingeriu uma dieta rica em proteínas e 
normal em lipídeos e carboidratos.

 
 Nessa situação, é correto

 
afirmar que ocorreu: 

 
 a.
 

diminuição da excreção de uréia.
 b.

 
balanço nitrogenado positivo.

 c.
 

aumento na síntese
 
de lipídeos.

 
d.
 

aumento da excreção de corpos 
cetônicos.

 e.
 

aumento da gliconeogênese.
 

 
QUESTÃO  33  
Os testes de esterilidade são realizados em 
produtos farmacêuticos para avaliar:  
 

a. a redução do grau de contaminação.  
b. a presença de pirogênio. 
c. a presença de microorganismos 

patogênicos. 
d. ausência de microorganismos viáveis.  
e. o grau de esterilidade atingida. 
 
QUESTÃO  34  
Um farmacêutico sintetizou um fármaco que, ao 
ser ministrado ao indivíduo, provocou redução 
do gradiente de pH na mitocôndria. 
,  

Esta redução teve como consequência o: 
 

a. aumento da degradação de ácido graxos. 

b. aumento da síntese protéica.  

c. aumento da síntese de glicerol-3-fosfato.  

d. aumento da síntese de ácidos nucléicos. 

e. estímulo da via das pentoses. 
 

QUESTÃO  35  

Os anti-inflamatórios não-esteróides têm como 
mecanismo de ação a:  

a. inibição das cicloxigenases. 

b. estimulação das lipoxigenases. 

c.
 inibição das monoaminoxidase.  

d.
 estimulação da quanilato-ciclase.

 

e.
 inibição da adenilatociclase.

 
 

QUESTÃO
 

36
  

Uma criança intoxicou-se após ingerir uma 
planta que contém atropina,

 
cujos efeitos 

farmacológicos são:
 

a.
 

miose, bradicardia e pele seca.
 

b.
 

hipotensão, salivação e cólicas 
abdominais.

 

c.
 

hipertensão, diarréia e visão turva.
 

d.
 

alucinação, dor epigástrica e irritabilidade.
 

e.
 

midríase, taquicardia e boca seca.
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QUESTÃO
 

37
  Com base na regulamentação da dispensação 

de medicamentos nos serviços públicos e 
privados,

 
assinale a

 
alternativa correta.

 a.
 

Os analgésicos, os antipiréticos e os 
antibióticos administrados, por via oral, 
estão entre os medicamentos 
considerados de venda livre.

 b.
 

Os benzodiazepínicos e os anorexígenos 
estão entre os medicamentos com venda 
sob prescrição médica e retenção da 
receita. 

c. 
O uso de medicamentos contendo  a 
substância misoprostal pode ser 
comercializado em qualquer 
estabelecimento farmacêutico. 

d. As substâncias retinóicas podem ser 
vendidas sem a apresentação da receita 
médica. 

e. Os benzodiazepínicos, assim como os 
outros medicamentos administrados por  
via oral, estão entre os medicamentos 
considerados de venda livre.  

 
QUESTÃO  38  
O uso do ácido acetilsalicílico é contra-indicado 
no tratamento da Dengue, porque o AAS pode 
ocasionar Dengue Hemorrágica em indivíduo já 
infectado anteriormente. 
Com base na afirmação, assinale a alternativa 
correta. 
 

a. As duas afirmações são verdadeiras e a 
segunda justifica a primeira.  

b. As duas afirmações são verdadeiras e a 
segunda não justifica a primeira.  

c. As duas afirmações são falsas. 

d. A primeira afirmação é verdadeira e a 
segunda é falsa. 

e. A primeira é falsa e a segunda é 
verdadeira.  

 

QUESTÃO  39  

Um paciente de 49 anos, hipertenso, que utiliza 
furosemida regularmente, necessita realizar 
terapia de reposição de potássio. Foi a uma 
farmácia de manipulação e solicitou o 
aviamento da fórmula apresentada na seguinte 
prescrição médica:

 
 

KCl..............................6%
 

Xarope simples qsp....100mL
 

Tomar 7,5 mL/dose, 2x dia, durante 10 dias, 
seguido de nova avaliação médica.

 
 

De acordo com os dados acima, quantos mEq 
de potássio o paciente estará ingerindo, por 
dose do xarope, e quantos mEq de potássio  
terá ingerido ao término do tratamento, 
respectivamente?

 

(Dados: Peso atômico-
 
K= 39,10        Cl= 35,50)

 a.
 

5,02 e 100,4
 b.

 
4,55 e 91,0

 c.
 

5,55 e 111,0
 d.

 
7,65 e 153,0

 
e.
 

6,03 e 120,6
 

 QUESTÃO
 

40
  O senhor W., 63 anos, procurou um 

estabelecimento farmacêutico reclamando de 
cefaléia e solicitando um medicamento para 
aliviar a dor. Ao ser questionado pelo 
farmacêutico, ele relatou que "suas veias 
pulsavam na cabeça", e informou que seu 
médico o orientou a evitar bebidas alcoólicas, já 
que ele fazia uso de medicamentos para o 
tratamento de depressão. Na investigação 
realizada pelo farmacêutico constatou-se que, 
ao participar de uma reunião social, o senhor  
W. ingeriu cerveja sem álcool e sentiu-se mal. A 
pressão arterial foi aferida na ocasião e 
encontrava-se no valor de 190/100 mmHg. Para 
o tratamento da depressão foi-lhe prescrito, 
pelo médico, tranilcipramida, em substituição 
aos medicamentos de primeira  escolha. 
Tendo em vista este contexto, o farmacêutico 
deve:  
 

a. contactar o médico do senhor W., 
solicitando a prescrição de um anti-
hipertensivo e orientá-lo a interromper o 
tratamento com antidepressivo.  

b. suspeitar que o senhor W. teve uma 
reação característica de interação entre 
medicamentos e alimento e encaminhá-lo 
ao serviço de saúde.  

c. sugerir que o senhor W. tome um 
analgésico não opióide e repouse. 

d. sugerir que o senhor W. repouse para 
diminuir a simatologia da cefaléia, efeito 
esperado para certos antidepressivos.  

e. informar ao médico do senhor W. que a 
tranilcipramida apresentou efeitos 
colaterais inesperados e solicitar a 
substituição do antidepressivo.  

 

QUESTÃO  41  

Os agentes ansiolíticos são as drogas 
psicotrópicas mais comumente

 
usadas. Como o 

próprio nome indica, esse grupo de fármacos é 
usado no tratamento da ansiedade. Com 
relação ao modo de ação dos ansiolíticos, 
assinale a alternativa incorreta.

 

a.
 

O fenobarbital, um derivado do ácido 
barbitúrico, se utilizado em doses 
superiores às terapêuticas, produz 
depressão respiratória, o que acarreta um 
estado de coma profunda e, 
eventualmente morte.
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b.
 

Os benzodiazepínicos, a classe de 
ansiolíticos mais prescritos no mundo, são 
oxidados no fígado e possuem meia-vida 
longa.

 c.
 

Os benzodiazepínicos interagem com o 
álcool e outras substâncias depressoras 
do sistema nervoso central, aumentando 
seus efeitos tóxicos.

 d.
 

O diazepam possui uma propriedade mais 
lipofílica, o que resulta em uma maior 
duração de sua ação no cérebro.

 
e.
 

Evidências farmacológicas e 
neuroquímicas indicam que os 
benzodiazepínicos exercem suas ações 
intensificando a ação do neurotransmissor 
ácido y-aminobutírico (GABA) no cérebro.  

 
QUESTÃO  42  
O termo narcótico refere-se às substâncias que 
possuem simultaneamente ação sedativa e 
analgésica, como os opiáceos, embora alguns 
estudos norte-americanos incluam a maconha e 
a cocaína na categoria legal de narcóticos. 
 

A respeito desses compostos, assinale a 
alternativa incorreta. 
 

a. A interrupção no uso de uma substância 
narcótica, como a heroína e a morfina, 
resulta em uma acentuada síndrome de 
abstinência. 

b. Uma superdose de heroína pode levar à 
morte, sendo característicos três 
aspectos: coma, depressão respiratória e 
constrição pupilar.  

c. Um efeito periférico da morfina é a 
inibição da motilidade intestinal, como 
encontrado no elixir paregórico, que 
contém uma concentração muito baixa de 
morfina que não induz a efeitos centrais.  

d. A administração de substâncias 
antagonistas opiáceas produz sintomas da  

 síndrome de abstinência, servindo, assim, 
para identificar indivíduos dependentes de 
opiáceos. 

e. Os opiáceos exercem os seus efeitos 
centrais por meio de uma ação direta 
sobre neurônios GABAérgicos. 

 

QUESTÃO
 

43
  

As anfetaminas são quimicamente semelhantes 
aos neurotransmissores noradrenalina e 
dopamina. Essas drogas são estimulantes do 
sistema nervoso central e causam efeitos tais 
como aumento da atividade motora, menor 
sensação de fadiga, elevação do estado de 
ânimo e diminuição do apetite. Devido a esses 
efeitos, as anfetaminas são drogas com alto 
potencial de abuso.

 
 
 

Diante do exposto, assinale a alternativa 
correta.

 
 a.
 

Além dos efeitos centrais do tipo 
psicoestimulante, provocam efeitos 
periféricos característicos do sistema 
nervoso parassimpático, como aumento 
da pressão sanguínea arterial e a 
aceleração dos batimentos cardíacos.

 b.
 

O perigo de intoxicação é pequeno, 
devido à elevada margem de segurança.

 
c.
 

Induzem à acentuada dependência 
fisiológica, mas não causam dependência 
psicológica. 

d. 
Não estão entre os compostos favoritos 
para o dopping de atletas em competições 
esportivas. 

e. Seus efeitos são devidos à facilitação da 
liberação de noradrenalina e dopamina e 
à inibição da recaptação desses 
neurotransmissores. 

 
QUESTÃO  44  
A farmacocinética é uma área de estudo da 
farmacologia que trata da absorção, da 
distribuição, do metabolismo e da excreção dos 
medicamentos e drogas. Esses conhecimentos 
são importantes na avaliação dos efeitos 
tóxicos dessas substâncias. 
 

De acordo com os princípios da 
farmacocinética, qual é a alternativa incorreta? 
a. O volume de distribuição de um 

medicamento pelo corpo não é 
proporcional ao volume total de água do 
corpo. 

b. A eliminação do álcool segue a cinética de 
ordem zero, na qual a mesma quantidade 
da substância é eliminada por unidade de 
tempo. 

c. Em geral, tanto a absorção quanto a 
eliminação de drogas ocorrem conforme 
uma curva de decréscimo exponencial.  

d. A meia-vida biológica de uma droga 
depende do valor de concentração da 
substância no plasma. 

e. Bases fracas, como a efedrina, não são 
significativamente absorvidas no trato 
gastrointestinal.

 
 

QUESTÃO
 

45
  

O farmacêutico hospitalar recebeu uma
 

prescrição contendo os seguintes 
medicamentos: espironolactona, captopril e 
penicilina, para a administração de 8 em 8 
horas. No aviamento da prescrição, o 
farmacêutico observou algumas possíveis 
interações medicamentosas, que poderiam 
ocasionar reações adversas graves no 
paciente.
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De forma a otimizar a farmacoterapia, o 
farmacêutico deve alertar o médico de que:

 
 a.
 

a administração de espironolactona e 
captopril deve ser evitada porque, sendo o 
captopril um inibidor da enzima 
conversora da angiotensina (IECA), pode 
reduzir os níveis de aldosterona, levando 
à retenção de potássio.

 b.
 

a administração de penicilina 
concomitante à espironolactona deve ser 
evitada porque, além de interferir na 
dosagem plasmática da penicilina, 
ocasiona nefro e hepatotoxidade.

 c.
 

a administração da penicilina deverá 
ocorrer em intervalos maiores em relação 
ao captopril e à espironolactona, para que 
não haja risco de interações 
medicamentosas no paciente. 

d. o captopril deve ser administrado 
isoladamente ou em associação com 
diuréticos poupadores de potássio, como 
os diuréticos tiazídicos e inibidores da 
ECA.  

e. o uso concomitante da espironolactona e 
do captopril pode produzir grande 
diminuição nos níveis séricos de potássio, 
e de cloreto de sódio, quando comparados 
à monoterapia. 

 
QUESTÃO  46  
O lorazepan, considerado um psicotrópico, 
exige para o seu aviamento, além da 
prescrição médica:  
 

a. a notificação da receita de cor azul, para 
ser aviado tanto em farmácia quanto em 
drogaria. 

b. a cópia carbonada, para ser aviado 
somente em farmácia. 

c. a notificação da receita de cor azul, para 
ser aviado somente em drogaria.  

d. a cópia carbonada, para ser aviada tanto 
em farmácia quanto em drogaria. 

e.
 a notificação da receita de cor azul, para 

ser aviada somente em farmácia.
 

 

QUESTÃO
 

47
  

Uma das formas de tratamento para o 
alcoólatra, que visa à redução da ingestão de 
bebidas alcoólicas,

 
é a administração de 

dissulfiram. Os sintomas aversivos decorrentes 
do tratamento (náuseas, tontura e vômitos 
intensos), devem-se à atuação do fármaco no 
metabolismo do álcool, produzindo acúmulo de:

 
 

a.
 

acetaldeído, devido a inibição da aldeído 
desidrogenase.

 

b.
 

álcool, devido a inibição da álcool 
desidrogenase.

 

c.
 

acetaldeído, devido a inibição da álcool 
desidrogenase.

 d.
 

álcool, devido a ativação da aldeído 
desidrogenase.

 e.
 

acetaldeído, devido a ativação da álcool 
desidrogenase.

 
 QUESTÃO

 
48

  O Xarope Simples (solução com 85% de 
sacarose) apresenta propriedade conservante 
devido à presença de alta concentração de 
açúcar. Na prática farmacêutica surgem 
algumas dificuldades quando se utiliza esse 
xarope como veículo, pois a incorporação de 
matérias primas pode diminuir a concentração 
de açúcar no xarope medicamentoso, 
acarretando a perda da eficácia do conservante 
na fórmula do açúcar enquanto conservante.  
 Diante disso, é correto afirmar que o uso de 
conservante na fórmula do xarope é necessário 
para: 
 

a. impedir a decomposição da sacarose em 
frutose e glicose.  

b. impedir a formação de açúcar invertido.  
c. impedir a decomposição do fármaco.  
d. diminuir a precipitação da sacarose.  
e. prevenir contaminação microbiana durante 

o uso dessa preparação pelo paciente. 
 
QUESTÃO  49  
A luz e a temperatura podem influenciar a 
estabilidade dos fármacos. 
 

Considerando esses fatores, é correto afirmar.  
 

a. A luz e a diminuição da temperatura 
aumentam a estabilidade dos fármacos e, 
assim, as soluções devem ser preparadas 
à baixa temperatura e acondicionadas em 
frascos de vidro âmbar.  

b. Todas as soluções devem ser guardadas 
em frasco âmbar, garantindo assim, a 
estabilidade da preparação farmacêutica.

 

c.
 A luz e o aumento da temperatura nem 

sempre tornam o fármaco instável, por 
isso a escolha do frasco para guardá-lo 
deve obedecer a critérios que garanta a 
estabilidade do produto.

 

d.
 

Todas as soluções devem ser guardadas 
em frasco incolor para garantir a sua 
estabilidade.

 

e.
 

O aumento da temperatura durante a 
preparação das soluções, torna o fármaco 
instável, por isso a escolha do frasco para 
guardá-lo dever obedecer a critérios que 
garanta a estabilidade do produto.
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QUESTÃO
 

50
  O idoso, em geral, faz uso de diversos 

medicamentos concomitantemente e merece 
ampla atenção farmacêutica no que diz respeito 
às possíveis interações. O potencial para 
interações é da ordem de 100% quando o 
número de medicamentos prescritos é de, no 
mínimo 8.

 
 Antiinflamatórios não esteróides, com anti-
hipertensivos beta-bloqueadores, costumam ser 
consumidos por idosos e o farmacêutico deve 
alertá-los porque: 
 a. 

a inibição da síntese de prostaglandinas, 
provocada pelos antiinflamatórios, tende a 
aumentar a pressão arterial.  

b. ocorre competição pelos sítios receptores 
causando, consequentemente, 
antagonismo entre os fármacos e redução 
da ação do antiinflamatório. 

c. a inibição da síntese de prostaglandinas, 
provocada pelo anti-hipertensivo, diminui 
a eficácia do antiinflamatório.  

d. ocorre competição pelos sítios receptores 
causando, antagonismo e aumento da 
ação do beta bloqueador.  

e. a inibição da síntese de prostaglandinas, 
provocada pelos antiinflamatórios, tende a 
diminuir a pressão arterial, aumentando os 
níveis dos anti-hipertensivos acima dos 
tóxico.  

 
QUESTÃO  51  
Mulher em uso regular de anticoncepcional, 
iniciou o tratamento com isoniazida, rifampicina 
e pirazinamida em razão de tuberculose 
pulmonar e, algum tempo depois, engravidou.  
Essa gravidez ocorreu porque os hormônios 
presentes no anticoncepcional não atingiram 
concentrações plasmáticas terapêuticas, devido 
à: 

a. Rifampicina inibir a interação hormônio 
receptor.  

b. Isoniazida ativar a biotransformação dos 
hormônios. 

c. Rifampicina ativar biotransformação dos 
hormônios. 

d.
 Isoniazida inibir a interação

 
hormônio 

receptor.
 

e.
 Rifampicina ativar a ligação 

hormônio/proteína plasmática.
 

 

QUESTÃO
 

52
  

Em hospitais, a comissão de farmácia 
terapêutica e seleção de medicamentos é 
multiprofissional e tem por objetivo:

 

a.
 

a seleção de fornecedores de produtos 
farmacêuticos e hospitalares em um 
sistema racional de compras.

 

b.
 

autossuficiência na produção de 
medicamentos em um sistema racional de 
utilização de medicamentos.

 c.
 

a garantia do uso de fármacos em 
seleção, distribuição e administração 
racionais.

 d.
 

a garantia da qualidade dos 
medicamentos em seleção, 
armazenamento e conservação.

 e.
 

desenvolvimento de insumos 
farmacêuticos em pesquisas clínicas, na 
seleção de novos produtos.

 
 
QUESTÃO  53  
Um médico de uma unidade hospitalar receitou 
ao seu paciente o medicamento Hiconcil, 500 
mg cápsulas. Na farmácia, o responsável 
técnico dispensará o medicamento prescrito na 
receita, podendo substituí-lo por outro: 
 

a. similar, com anuência do paciente.  
b. similar, desde que consulte o médico.  
c. de referência com anuência do paciente.  
d. de referência, sem consultar o médico.  
e. genérico, sem anuência do paciente. 
 
QUESTÃO  54  
Uma empresa terá que desenvolver, para fins 
diagnósticos, um produto que contenha dois 
corantes que, em uma única etapa, core tanto o  
núcleo quanto o citoplasma celular. Baseando-
se nessa premissa, a composição desse 
produto deverá conter:  
 

a. um corante ácido e outro básico, ambos 
hidrofílicos e não-ionizáveis.  

b. corantes ácidos, sendo um hidrofílico e 
outro lipofílico.  

c. corantes  ácidos, ambos lipofílicos e não-
ionizáveis.  

d. corantes ácidos hidrofílicos, ambos não-
ionizáveis.  

e. um corante ácido e outro básico, ambos 
ionizáveis.  

 

QUESTÃO  55  

A aflotoxina B1, ao ser biotransformada pelas 
enzimas microssomais hepáticas, forma:   

a.
 álcoois, que se ligam aos sítios protéicos.

 

b.
 epóxido, que dão origem a adutos de 

DNA.
 

c.
 

aldeídos, que se ligam a membrana 
protéica.

 

d.
 

cetonas, que reagem com o DNA.
 

e.
 

ácidos, que formam adutos em receptores 
enzimáticos.
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QUESTÃO
 

56
  Considere que a escolha de métodos usados 

no controle de microrganismos depende do 
número que podem permanecer viáveis e do 
tipo de material a ser controlado. Os materiais: 
plástico descartável, gaze, soro e óleo, 
respectivamente, são esterilizados em:

 
 a.
 

óxido de etileno, calor seco, autoclave e 
membrana filtrante.

 b.
 

autoclave, calor seco, óxido de etileno e 
membrana filtrante.

 
c. 

óxido de etileno, autoclave, calor seco e 
membrana filtrante. 

d. 
autoclave, calor seco, membrana filtrante 
e óxido de etileno. 

e. óxido de etileno, autoclave, membrana 
filtrante e calor seco. 

 
QUESTÃO  57  
A metildopa, anti-hipertensivo pode, in vivo, 
ligar ou modificar a membrana citoplasmática 
de células sanguíneas. Aproximadamente 1% 
dos pacientes que utiliza a metildopa apresenta: 
 

a. fibrinólise.  
b. trombocitemia. 
c. leucemia. 
d. poliglobulia. 
e. hemólise. 
 
QUESTÃO  58  
Considere a seguinte fórmula: 
 

Fármaco A....................................  10,0 mg 
Fármaco B....................................  400,0 mg 
Corante.........................................  1,0 mg 
Lactose.........................................  qsp 
Dados:  
Peso médio das cápsulas vazias: 120 mg  
Peso médio das cápsulas preenchidas 
totalmente com:  

Lactose.........................................  620,0 mg 

Fármaco A....................................  320,0 mg 

Fármaco B....................................  620,0 mg 

Corante.........................................  620,0 mg  

A quantidade de lactose necessária para 
preparar uma cápsula e a função do corante na 
fórmula, é, respectivamente:

 
 

a.
 74 mg e visualizar a homogeneidade da 

mistura.
 

b.
 

89 mg e identificar a dissolução do 
fármaco A.

 

c.
 

89 mg e visualizar a homogeneidade da 
mistura.

 

d.
 

209 mg e visualizar a homogeneidade da 
mistura.

 

e.
 

74 mg e identificar a dissolução do 
fármaco A.

 

QUESTÃO
 

59
  Dentre os procedimentos farmacêuticos abaixo, 

é específico da farmácia hospitalar:
 

 a.
 

dispensação de produtos obtidos por 
manipulação que não estejam disponíveis 
no mercado.

 b.
 

orientação aos pacientes sobre o uso 
correto dos medicamentos.

 c.
 

fracionamento de especialidades 
farmacêuticas prescritas para o 
atendimento das necessidades dos 
pacientes. 

d. 
dispensação dos medicamentos prescritos 
ou substituição pelos genéricos 
correspondentes.  

e. realização da anamnese farmacêutica 
para monitorar a ocorrência de reações 
adversas. 

 
QUESTÃO  60  
É correto afirmar sobre a farmácia hospitalar.  
 

a. É uma unidade clínica de assistência 
técnica, administrativa e contábil, dirigida 
por profissional médico. 

b. Visa atender toda a comunidade.  
c. É apenas voltada para pesquisa. 
d. É uma unidade clínica de assistência 

técnica, administrativa e contábil, dirigida 
por profissional farmacêutico.  

e. Visa atender somente à  UTI. 
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