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PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 

Observe o poema: 
 
Cidade grande 
 
Que beleza, Montes Claros. 
Como cresceu Montes Claros.  
Que indústria em Montes Claros.  
Montes Claros cresce tanto,  
ficou urbe tão notória, 
prima-rica do Rio de Janeiro,  
que já tem cinco favelas 
por enquanto, e mais promete. 

Carlos Drummond de Andrade 

 
Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical: 
 
A) Ficou urbe tão notória – substantivo; 
B) Que já tem cinco favelas – pronome relativo; 
C) Por enquanto, e mais promete – conjunção; 
D) Que beleza, Montes Claros – pronome indefinido; 
E) Ficou urbe tão notória – adjetivo. 
 

QUESTÃO 02 

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo: 
 

 
 
I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo; 
II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo; 
III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração; 
IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição. 
 
São verdadeiras as afirmações: 
 
A) I e IV; 
B) I, II e III; 
C) I, III e IV; 
D) II, III e IV; 
E) Todas. 
  

QUESTÃO 03 
Marque a opção em que há desvio da norma padrão: 
 
A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que 

ele os assine; 
B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos; 
C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa; 
D) Informaram aos associados o saldo da conta; 
E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que há erro de ortografia: 
 
A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito; 
B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem; 
C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido; 
D) Hindu, beneficência, cercear e êxito; 
E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem 

(verbo). 
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QUESTÃO 05 

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial: 
 
I. (_____) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao 

menos supostamente, tenha amparo legal; 
II. (_____) serve para informar a ocorrência de um fato ou a 

existência de uma situação, é fornecido somente se alguém 
pedir; 

III. (_____) é usado para comunicação entre órgãos ou 
departamentos. Também é chamado de Correspondência 
Interna (CI); 

IV. (_____) é uma correspondência oficial e externa, enviada 
normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o 
tipo mais comum de correspondência oficial expedido por 
órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único 
assunto, a numeração recomeça a cada ano.  

 
Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em 
branco: 
 
A) Ofício, certidão, memorando e requerimento; 
B) Requerimento, certidão,  ofício e memorando; 
C) Certidão, atestado, memorando e ofício; 
D) Requerimento, certidão, memorando e ofício; 
E) Requerimento, atestado, ata e ofício. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma 
senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número 
de senhas diferentes que ele pode criar é:  
 
A) 1800 
B) 2250 
C) 2500 
D) 2750 
E) 3550 
 

QUESTÃO 07 

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do 
retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar: 
 
A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2); 
B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento; 
C) A área de ABCD é 15 unidades de área; 
D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento; 
E) AB + AD = 10 unidades de comprimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher 
entre dois planos: 
Plano A: R$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a 
mensalidade terá um acréscimo de R$ 6,00. 
Plano B: R$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R$ 2,00 a 
cada mensalidade. 
No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre 
os dois planos: 
 
A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B; 
B) A diferença entre os dois é de R$ 20,00; 
C) A diferença entre os dois é de R$ 24,00; 
D) Pagará mais de R$ 3.000,00 se escolher o plano A; 
E) Pagará mais de R$ 2,500,00 se escolher o plano B. 
 

QUESTÃO 09 

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se 
retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem 
estragadas é: 
 
A) 5/28; 
B) 23/28; 
C) 5/23; 
D) 18/23; 
E) 3/8. 
 

QUESTÃO 10 

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 
praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que: 
 
A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte; 
B) 30 frequentadores praticam somente vôlei; 
C) 20 frequentadores praticam somente natação; 
D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte; 
E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de 
dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como “Mensalão”, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 

“processo do mensalão” será realizado pelo Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012; 

B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de julho de 2012 e 
será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF; 

C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Superior Tribunal de Justiça – STJ; 

D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” será realizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012; 

E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Supremo Tribunal Federal – STF. 
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QUESTÃO 12 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do 
Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou 

os vinte anos de realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e 
contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 
sustentável para as próximas décadas; 

B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas; 

C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável; 

D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês 
de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de 
Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 
países; 

E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político 
com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do 
progresso e das lacunas na implementação das decisões 
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 
tratamento de temas novos e emergentes. 

 

QUESTÃO 13 

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram 
para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento 
mundialmente importante, que influencia no cenário político-
econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou 
da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A 
convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no 
percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, 
também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a 
alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário 
Geral da ONU: 
 
A) David Cameron; 
B) Ban Ki-moon; 
C) Barack Obama; 
D) Kofi Annan; 
E) Al Gore. 
 

QUESTÃO 14 

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou 
vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de 
forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior 
centro urbano do país. Indique a alternativa que contém 
corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da 
Síria, respectivamente. 
 
A) Damasco e Allepo; 
B) Sirte e Damasco; 
C) Turquia e Aleppo; 
D) Latakia e Turquia; 
E) Jordânia e Argélia. 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar 
linhas de celular e internet em função da má qualidade dos 
serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação 
apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a 
qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique 
corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações: 
 
A) José Eduardo Cardoso; 
B) Marco Antonio Raupp; 
C) Celso Amorim; 
D) Mendes Ribeiro; 
E) Paulo Bernardo Silva. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Qual destes itens não está correto quanto às etapas do ciclo de 
assistência farmacêutica? 
 
A) Seleção, programação e aquisição; 
B) Programação, armazenamento e distribuição; 
C) Seleção, avaliação e armazenamento; 
D) Programação, aquisição e dispensação; 
E) Armazenamento, distribuição e dispensação. 
 

QUESTÃO 17 

A seleção de medicamentos não tem como objetivo: 
 
A) Racionalizar custos; 
B) Proporcionar ganhos terapêuticos e econômicos; 
C) Contribuir para a promoção do uso racional de medicamentos; 
D) Proporcionar tratamento particularizado para o paciente; 
E) Adequar às reais necessidades sanitárias da população. 
 

QUESTÃO 18 

Marque a alternativa correta: 
 
A) É considerada uma desvantagem da seleção de 

medicamentos o direito do médico de livre prescrição; 
B) A seleção de medicamentos não permite uma atenção 

prioritária aos problemas de saúde mais urgentes; 
C) Uma lista de seleção de medicamentos cobre todas as 

necessidades de terapia medicamentosa; 
D) É critério de exclusão em lista de seleção de medicamentos 

antimicrobianos aqueles que possuem indicação para mais de 
uma patologia; 

E) É critério de seleção em lista de medicamentos aqueles de 
descoberta recente. 
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QUESTÃO 19 

Quanto ao sistema de distribuição racional de medicamentos é 
incorreto afirmar: 
 
A) Consiste em assegurar os produtos solicitados pelos usuários 

na quantidade e especificação solicitadas, de forma segura e 
no prazo estabelecido; 

B) Tem como objetivo racionalizar a distribuição e administração 
de medicamentos; 

C) Não está relacionado com a diminuição dos erros de 
medicação; 

D) Não está associado com o aumento dos custos com 
medicamentos; 

E) Aumentar a segurança para o paciente é considerado um dos 
objetivos. 

 

QUESTÃO 20 

Quanto ao sistema de distribuição coletivo de medicamentos 
marque a alternativa incorreta: 
 
A) Nesse sistema as solicitações de medicamentos são feitas por 

unidades assistenciais da instituição, sendo os produtos 
distribuídos por um determinado período de tempo; 

B) É vantagem deste sistema, a redução no número de 
solicitações e devoluções de medicamentos à farmácia; 

C) Nesse sistema há o risco de aumento dos erros de medicação 
(transcrição, distribuição, administração); 

D) Nesse sistema não está relacionado o aumento de perdas 
econômicas; 

E) Este sistema não permite uma assistência farmacêutica de 
qualidade ao paciente. 

 

QUESTÃO 21 

No sistema de distribuição individualizado de medicamentos: 
 
A) Há aumento do estoque nas unidades assistenciais; 
B) Não permite controle mais efetivo sobre os medicamentos; 
C) Há aumento de integração do farmacêutico com a equipe de 

saúde; 
D) Há maior facilidade no acesso aos medicamentos por qualquer 

pessoa; 
E) Não reduz custos com medicamentos. 
 

QUESTÃO 22 

Julgue as afirmativas e marque a opção correta: 
 
I. O sistema de compras de instituições públicas se dá através 

de licitação; 
II. O conjunto de procedimentos pelo qual se efetiva o processo 

de compras dos medicamentos estabelecidos pela 
programação é Aquisição; 

III.  Em casos de calamidade pública utiliza-se a modalidade de 
licitação conhecida por Leilão; 

IV. É função do farmacêutico, estabelecer requisitos técnicos e 
participar da elaboração de normas administrativas que irão 
compor o edital. 

 
A) V, V, V, V; 
B) V, V, F, F; 
C) F, V, F, V; 
D) V, V, V, F; 
E) V, V, F, V. 

QUESTÃO 23 

Os fármacos bloqueadores dos receptores colinérgicos agem 
sobre diferentes órgãos. É efeito da ação destes fármacos: 
 
A) Aumento da secreção lacrimal; 
B) Enfraquecimento da contração do músculo ciliar ou ciclopegia; 
C) Broncodilatação e aumento das secreções; 
D) Taquicardia; 
E) Aumento da secreção salivar. 
 

QUESTÃO 24 

Quanto à noradrenalina, fenilefrina ou metoxamina, é correto 
afirmar: 
 
A) São agonistas α de ação direta e causam vasoconstrição; 
B) Causam vasodilatação; 
C) São agentes β2 seletivos; 
D) Diminuem o fluxo sanguíneo cerebral e coronariano; 
E) É antagonista dos receptores α1. 
 

QUESTÃO 25 

É considerado efeito dos fármacos antagonistas dos receptores 
α: 
 
A) Midríase; 
B) Vasoconstrição; 
C) Hipotensão postural; 
D) Bradicardia; 
E) Efeito euforizante. 
 

QUESTÃO 26 

São exemplos de fármacos β bloqueadores: 
 
A) Atenolol e doxazosina; 
B) Prazosina e tansulozina; 
C) Bisoprolol e fenoxibenzamina; 
D) Timolol e sotalol; 
E) Terazosina e doxazosina. 
 

QUESTÃO 27 

Sobre os benzodiazepínicos é incorreto afirmar: 
 
A) É necessário um substituinte na posição 7 como um grupo 

halogênio ou nitro, para atividade sedativo-hipnótica; 
B) Atravessam a barreira placentária durante a gravidez; 
C) Potencializam a inibição GABAérgica em todos os níveis do 

neuroeixo; 
D) O metabolismo hepático é responsável pela depuração dos 

benzodiazepínicos; 
E) Diminuem a frequência da abertura dos canais de cloreto. 
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QUESTÃO 28 

Sobre o flumazenil podemos afirmar: 
 
I. Atua como antagonista competitivo dos receptores de 

benzodiazepínicos. 
II. Tem como efeito adverso sedação e náusea. 
III. É utilizado para acelerar a recuperação após o uso de 

benzodiazepínicos em procedimentos anestésicos. 
IV. Quando administrado por via intravenosa, atua rapidamente e 

apresente meia-vida longa. 
V. Não antagoniza os efeitos de outros sedativo-hipnóticos, do 

etanol e dos opioídes. 
 
A) V, F, V, F, V; 
B) V, V, F, F, V; 
C) F, F, V, F, V; 
D) V, F, V, V, F; 
E) F, V, V, F, F. 
 

QUESTÃO 29 

Drogas utilizadas para o tratamento da síndrome de abstinência 
aguda de álcool: 
 
A) Dissulfiram e diazepam; 
B) Lorazepam e diazepam; 
C) Naltrexona e dissulfiram; 
D) Tiamina e naltrexona; 
E) Dissulfiram e tiamina. 
 

QUESTÃO 30 

Dentre as afirmativas abaixo qual delas não se refere aos 
anestésicos locais: 
 
A) Devem ter longo período de latência; 
B) Devem ter efeito duradouro e ação reversível; 
C) Não podem ser irritante aos tecidos; 
D) Não podem causar lesões aos neurônios; 
E) Sua toxicidade sistêmica deve ser baixa. 
 

QUESTÃO 31 

Alguns fatores fisiológicos afetam a velocidade de dissolução de 
fármacos. Avalie as afirmativas e marque a resposta correta: 
 
I. A presença de alimentos no trato gastrintestinal pode 

aumentar a velocidade de dissolução dos fármacos; 
II. O aumento na motilidade gástrica e/ou intestinal pode 

aumentar a taxa de dissolução dos fármacos; 
III. Substâncias tensoativas presentes no suco gástrico e sais 

biliares aumentam a solubilidade por meio da formação de 
micelas; 

IV. Substâncias capazes de aumentar a viscosidade dos fluidos 
gastrintestinais diminuem a dissolução dos fármacos. 

 
A) V, V, F, V; 
B) F, V, V, V; 
C) F, V, F, V; 
D) V, F, F, V; 
E) F, V, V, F. 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 

Marque a afirmativa correta em relação à biodisponibilidade dos 
fármacos nas diversas formas farmacêuticas: 
 
A) Em uma solução aquosa a estabilidade química do fármaco 

não influencia na sua biodisponibilidade; 
B) O aumento da densidade de empacotamento de fármacos 

encapsulados resulta em aumento da velocidade de 
dissolução; 

C) Em uma suspensão aquosa o tamanho das partículas 
dispersas não é um fator determinante na biodisponibilidade 
do fármaco; 

D) Fármacos escassamente solúveis em água apresentam maior 
biodisponibillidade quando formulados na forma de cápsulas 
gelatinosas; 

E) Em um comprimido não revestido a biodisponibilidade do 
fármaco não está relacionada com as condições de 
armazenamento e o tempo decorrido desde a sua fabricação. 

 

QUESTÃO 33 

O laurilsulfato de sódio é bastante utilizado na formulação de 
comprimidos na forma de: 
 
A) Desintegrante; 
B) Aglutinante; 
C) Lubrificante; 
D) Deslizante; 
E) Material de enchimento. 
 

QUESTÃO 34 

Qual a finalidade do EDTA na preparação de soluções injetáveis? 
 
A) Solubilizante; 
B) Diluente; 
C) De tampão de pH; 
D) Sequestrante; 
E) Desintegrante. 
 

QUESTÃO 35 

Algumas formulações de soluções injetáveis apresentam a 
mesma concentração do soro sanguíneo. Estas formulações são 
chamadas de: 
 
A) Isotônicas; 
B) Neutras; 
C) Inertes; 
D) Inócuas; 
E) Hidrolíticas. 
 

QUESTÃO 36 

Em preparações dermatológicas a glicerina é amplamente 
utilizada devido às suas propriedades: 
 
A) Umectantes; 
B) Emulsivas; 
C) Aglutinante; 
D) Ceratolíticas; 
E) Molhante. 
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QUESTÃO 37 

De acordo com a portaria 344 de 12/05/1998, são medicamentos 
integrantes da lista A1: 
 
A) Morfina, metoclopramida e tebaína; 
B) Alfentanila, codeína e morfina; 
C) Morfina, petidina e alfentanila; 
D) Ópio, petidina e talidomida; 
E) Codeína, ópio e tebacona. 
 

QUESTÃO 38 

Marque a alternativa que não está de acordo com a lei 5.991 de 
17/12/1973: 
 
A) Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá 
outras providências; 

B) Apenas poderão ser entregues à dispensação drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos que 
obedeçam aos padrões de qualidade oficialmente 
reconhecidos; 

C) A farmácia poderá manter laboratório de análises clínicas, 
desde que em dependência distinta e separada, e sob a 
responsabilidade técnica do farmacêutico bioquímico; 

D) É facultado à farmácia ou drogaria manter serviço de 
atendimento ao público para aplicação de injeções a cargo de 
técnico habilitado, observada a prescrição médica; 

E) Não é permitido às farmácias homeopáticas manter seções de 
vendas de correlatos e de medicamentos não homeopáticos. 

 

QUESTÃO 39 

Sobre a regulamentação de medicamentos genéricos podemos 
afirmar: 
 
A) Nos casos de prescrição utilizando nome genérico, somente 

será permitida a dispensação do medicamento genérico 
correspondente; 

B) No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), as prescrições 
pelo profissional responsável adotarão obrigatoriamente, a 
Denominação Comum Brasileira (DCB), ou, na sua falta, a 
Denominação Comum Internacional (DCI); 

C) Nos serviços privados de saúde, a prescrição ficará a critério 
do profissional responsável, podendo ser realizada sob nome 
genérico ou comercial, não podendo, portanto ser substituído; 

D) Cabe ao profissional farmacêutico a substituição do 
medicamento prescrito pelo medicamento genérico mesmo 
que o profissional prescritor se manifeste contra; 

E) No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), as prescrições 
pelo profissional responsável ficarão a critério do profissional 
responsável, podendo ser realizada sob nome genérico ou 
comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40 

Em relação aos fármacos anti-hipertensivos assinale a alternativa 
correta: 
 
A) A clonidina aumenta o tônus simpático e reduz o tônus 

parassimpático, resultando em diminuição da pressão arterial 
e bradicardia; 

B) A quanetidina estimula a liberação de noradrenalina nas 
terminações nervosas simpáticas o que diminui a pressão 
arterial; 

C) A reserpina bloqueia a capacidade de captação e 
armazenamento das aminas biogênicas pelas vesículas 
transmissoras aminérgicas; 

D) O propranolol estimula a produção de renina pelas 
catecolaminas mediadas pelos receptores  β; 

E) O mecanismo de ação do verapamil consiste na inibição do 
efluxo do cálcio nas células musculares lisas arteriais. 

 

QUESTÃO 41 

A teofilina, fármaco utilizado no tratamento da asma, produz 
broncodilatação direta e alguma ação antiinflamatória nas vias 
aéreas. Sobre este fármaco pode-se afirmar: 
 
A) É uma metilxantina; 
B) É um corticosteroide; 
C) É um agente antimuscarínico; 
D) Exerce efeito inotrópico e cronotrópico negativo direto sobre o 

coração; 
E) Não exerce efeito sobre o rim e os músculos cardíaco e 

esquelético. 
 

QUESTÃO 42 

Assinale a opção correta em relação aos fármacos diuréticos: 
 
A) A acetazolamida age inibindo a atividade da anidrase 

carbônica, o que causa bloqueio da reabsorção de bicarbonato 
de sódio e consequentemente diurese; 

B) A furosemida atua seletivamente no transportador luminal de 
Na+/K+/2Cl- estimulando a reabsorção de NaCl; 

C) A espironolactona atua como agonista competitivo da 
aldosterona; 

D) A hidroclorotiazida aumenta efetivamente a reabsorção de 
cálcio no túbulo contorcido proximal; 

E) O manitol é um diurético osmótico que age no túbulo distal e 
no ramo ascendente da alça de Henle. 
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QUESTÃO 43 

Quanto à farmacologia pediátrica assinale a alternativa correta: 
 
A) O tempo de esvaziamento gástrico apresenta-se retardado 

nos primeiros dias de vida, desta forma, fármacos absorvidos 
primariamente no estômago podem sofrer absorção menos 
completa que o previsto; 

B) O peristaltismo no recém-nascido é irregular, desta forma a 
quantidade de fármaco absorvida no intestino delgado é 
imprevisível, podendo haver toxicidade se o peristaltismo for 
rápido; 

C) A dose de digoxina por quilograma é muito maior nos lactentes 
do que nos adultos, devido apresentarem meias-vidas de 
eliminação mais curtas; 

D) A taxa de filtração glomerular é mais alta nos recém-nascidos; 
E) Os neonatos apresentam altas concentrações de ácidos 

biliares e lípases, o que diminui a absorção dos fármacos 
lipossolúveis. 

 

QUESTÃO 44 

Principal fármaco utilizado no tratamento da tuberculose que atua 
inibindo a síntese de ácidos micólicos: 
 
A) Rifampicina; 
B) Isoniazida; 
C) Etambutol; 
D) Estreptomicina; 
E) Ciclosserina. 
 

QUESTÃO 45 

Principais efeitos colaterais causados pela estreptomicina, 
fármaco utilizado no tratamento da tuberculose: 
 
A) Vertigem e perda de visão; 
B) Nefrite e trombocitopenia; 
C) Perda de audição e vertigem; 
D) Hepatotoxidade e vômitos; 
E) Perda da acuidade visual e cegueira para as cores vermelha e 

verde. 
 

QUESTÃO 46 

Principal fármaco utilizado no tratamento da hanseníase: 
 
A) Clofazimina; 
B) Dapsona; 
C) Etambutol; 
D) Rifapentina; 
E) Amicacina. 
 

QUESTÃO 47 

Composto antimonial pentavalente considerado o fármaco de 
primeira linha para o tratamento da leishmaniose cutânea e 
visceral: 
 
A) Nitazoxanida; 
B) Nifurtimox; 
C) Eflornitina; 
D) Estibogliconato de sódio; 
E) Pentamidina. 
 
 
 

QUESTÃO 48 

Quanto ao mecanismo de ação das “estatinas” não é correto 
afirmar: 
 
A) Aumentam o catabolismo fracional das LDL; 
B) Aumenta a extração hepática dos precursores da LDL; 
C) Induzem o aumento do número de receptores de LDL de alta 

afinidade; 
D) Bloqueiam os receptores de LDL de alta afinidade; 
E) São inibidores competitivos d enzima HMG-CoA redutase. 
 

QUESTÃO 49 

Fármaco utilizado no tratamento de distúrbios da ovulação em 
pacientes que desejam engravidar: 
 
A) Tamoxifeno; 
B) Clomifeno; 
C) Danazol; 
D) Anastrozol; 
E) Raloxifeno. 
 

QUESTÃO 50 

Anti-hipertensivos β-bloqueadores e anti-inflamatórios não-
esteroides são fármacos normalmente consumidos por idosos. 
Em relação a esta associação o farmacêutico deve alertá-los por 
que: 
 
A) A inibição da síntese de prostaglandinas provocada pelos anti-

inflamatórios tende a diminuir a pressão arterial, aumentando 
os níveis do anti-hipertensivo; 

B) Ocorre competição pelos sítios receptores causando agonismo 
entre os fármacos; 

C) A inibição da síntese de prostaglandinas provocada pelos anti-
inflamatórios tende a elevar a pressão arterial, reduzindo a 
eficácia do anti-hipertensivo; 

D) O anti-hipertensivo inibe a interação do anti-inflamatório com 
seu receptor; 

E) O anti-inflamatório ativa a biotransformação do anti-
hipertensivo. 

 
 
 




