
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
Estado de São Paulo 

FARMACÊUTICO 
CONCURSO PÚBLICO 

02/2018 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 Desligue o celular e outros aparelhos. 
 

 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este 
caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 

Responda a todas as questões. 
 

 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões restando 30 (trinta) minutos do término 
da prova. 
 

 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados e assine no campo indicado 
para assinatura. 

A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática 
do mesmo. 
 

 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta. 
 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 

 
 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 
 

 A prova terá duração de 2 horas. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.  
 

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público. 
 

 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 
 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

BOA PROVA ! 

 
REALIZAÇÃO 
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS 

 

CONHECIMENTO UNIVERSAL  ¿ ? 
 

 

01  
 

" Quais interesses cada país tem na guerra da 

Síria? Conflito não é conduzido apenas por Assad e 

oposicionistas: outros países estão envolvidos por 

motivos militares, religiosos e econômicos. No 

conflito da Síria, interesses internacionais são tão 

relevantes quanto as motivações internas. De uma 

guerra civil que opunha rebeldes e jihadistas ao 

regime do presidente Bashar al-Assad, o já longo 

conflito na Síria evoluiu para um enfrentamento 

internacional no qual potências como Estados 

Unidos, Rússia, Turquia, Irã, Arábia Saudita e 

também Israel estão cada vez mais envolvidos.” 

Fonte: Carta Capital em 26/02/2018. Disponível em 

<https://www.cartacapital.com.br/internacional/quais-interesses-cada-pais-tem-na-

guerra-da-siria>. Acesso em 30/03/2018. 

Qual é a capital da Síria? 

(A) Beirute. 

(B) Bagdá. 

(C) Romã. 

(D) Damasco. 

 

02  
 

"O físico britânico Stephen Hawking morreu nesta 

quarta-feira (14/03/2018), aos 76 anos, segundo 

informou sua família. (...). Nascido em 8 de janeiro 

de 1942 em Oxford, no Reino Unido, Hawking era 

considerado um dos cientistas mais influentes do 

mundo desde Albert Einstein, não só por suas 

decisivas contribuições para o progresso da 

Ciência, como também por sua constante 

preocupação em aproximá-la do público e por sua 

coragem de enfrentar a doença degenerativa da 

qual sofria e que o deixou em uma cadeira de rodas 

e sem capacidade para falar de maneira natural. 

Hawking usava um sintetizador eletrônico para 

poder falar, mas a voz robótica produzida pelo 

aparelho para expressar suas ideias acabou se 

tornando não só uma de suas marcas registradas, 

como também constantemente ouvida e respeitada 

no mundo todo.” 

Fonte: BBC Brasil em 14/03/2018. Disponível em 

<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-43397267>. Acesso 25/03/2018. 

O cientista Stephen Hawking era diagnosticado 

com qual doença degenerativa? 

(A) Atrofia muscular progressiva. 

(B) Esclerose Lateral Amiotrófica. 

(C) Paralisia bulbar progressiva. 

(D) Síndrome de pós-poliomelite. 

 

03  
 

" O inquérito que apura suposto pagamento de 

propina na edição do chamado decreto dos portos 

e tem o presidente Michel Temer entre os 

investigados teve novos desdobramentos nesta 

quinta-feira (29/03/2018). Em uma operação coberta 

de sigilo, o ministro do STF Luís Roberto Barroso 

mandou prender temporariamente alguns dos 

investigados, inclusive pessoas próximas de 

Temer. Entre os detidos estão os amigos do 

presidente José Yunes, advogado e empresário, e 

João Batista Lima Filho, coronel da reserva da 

Polícia Militar de São Paulo. Ambos são suspeitos 

de operar propinas para Temer. Além deles, foram 

presos também ao menos mais três pessoas: o ex-

ministro da Agricultura Wagner Rossi (MDB), que 

foi de 1999 a 2000 diretor da Companhia Docas do 

Estado de São Paulo (Codesp), estatal 

administradora do porto de Santos, assim como o 

empresário Antônio Celso Grecco, dono da 

Rodrimar, e Celina Torrealba, uma das donas do 

grupo Libra, empresas que operam em Santos."  

Fonte: BBC Brasil em 29/03/2018. Disponível em 

<http://www.bbc.com/portuguese/brasil-43577669>. Acesso em 02/04/2018. 

No caso de afastamento ou impeachment de Michel 

Temer quem assume a presidência da República? 

(A) O presidente do Supremo Tribunal Federal. 

(B) O vice-presidente da República. 

(C) O presidente do Senado Federal. 

(D) O presidente da Câmera Federal. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
 

 

04  
 

Assinale a alternativa correta quanto à 

concordância verbal: 

(A) Dentre outras coisas, não se tratavam, 

necessariamente, de investimentos públicos 

mal geridos nos hospitais vinculados à rede 

pública de saúde, como davam contas as 

notícias.  

(B) Observaram-se, através da postura paternalista 

dos dirigentes administrativos, atitudes que não 

condiziam com as responsabilidades advindas 

da posição gerencial. 

(C) Doava-se aos montes e sem qualquer tipo de 

contrapartida materiais cirúrgicos para que se 

tratassem de pessoas vulneráveis socialmente. 

(D)  Escondia-se, em abrigos subterrâneos, vários 

armamentos utilizados pelos soldados 

revoltosos no período da II Guerra Mundial. 

 

Todos os fragmentos das questões de 5 a 12 foram 

retirados do site 

https://www.saudebemestar.pt/pt/blog-

saude/qualidade-de-vida/ e adaptados para as 

finalidades desta prova. 

 

05  
 

Assinale a alternativa em que a expressão em 

destaque estabelece ideia de oposição: 

(A) Apesar de ser um conceito difícil de explicar, a 

maioria das pessoas consegue intuir o que é 

qualidade de vida. 
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(B) A maioria das pessoas relaciona a qualidade 

de vida com o que se convencionou chamar de 

sentir-se bem”. 

(C) Mas afinal, o que é ter qualidade de vida? Se a 

resposta a esta questão é importante, é porque 

ela trata do que todos procuramos. 

(D) O conceito de qualidade de vida é muito 

abrangente, pois compreende não só a saúde 

física como o estado psicológico, o nível de 

independência, as relações sociais em casa, na 

escola e no trabalho e até a relação do 

indivíduo com o meio ambiente. 

 

06  
 

Considerando a passagem “Ao longo de toda 

discussão sobre melhores condições de vida para 

o ser humano, saúde pública e vida urbana, há a 

necessidade premente de resposta à pergunta 

fulcral: como melhorar a qualidade de vida das 

pessoas?”, o termo em destaque poderia ser 

substituído, mantendo-se o sentido original, por: 

(A) Complexa. 

(B) Difusa. 

(C) Essencial. 

(D) Ambígua. 

 

07  
 

Sobre o enunciado “De fato, podemos afirmar que 

há qualidade de vida quando esta noção vai de 

encontro a fatores que a influenciam, quais sejam: 

a saúde física, mental, psicológica e emocional dos 

indivíduos; o nível de estresse no ambiente de 

trabalho e a quantidade de horas trabalhadas; e a 

integração do indivíduo no meio ambiente”, é 

correto afirmar que a expressão destacada: 

(A) É coerente, considerando-se o contexto, pois 

estabelece ideia de oposição. 

(B) É incoerente, considerando-se o contexto, e 

deveria ser substituída por “ao encontro de”. 

(C) É coerente, considerando-se o contexto, uma 

vez que estabelece ideia de confluência. 

(D) É incoerente, considerando-se o contexto, pois 

sugere ideia de confluência, quando, na 

verdade, deveria ser substituída pela 

expressão “ao encontro de”, para que 

houvesse ideia de oposição, . 

 

08  
 

No enunciado “O conceito de qualidade de vida 

está diretamente associado à autoestima e ao bem-

estar pessoal e compreende vários aspetos, 

nomeadamente, a capacidade funcional, o nível 

socioeconómico, o estado emocional, a interação 

social, a atividade intelectual, o autocuidado, o 

suporte familiar, o estado de saúde, os valores 

culturais, éticos e religiosos, o estilo de vida, a 

satisfação com o emprego e/ou com atividades 

diárias e o ambiente em que se vive”, se 

substituíssemos o verbo em destaque pelo 

substantivo degradação e se acrescentássemos o 

complemento todos devem se posicionar, a 

passagem ficaria corretamente redigida, mantida 

sua coerência, da seguinte forma: 

(A) O conceito de qualidade de vida está 

diretamente associado à autoestima e ao bem-

estar pessoal e compreende vários aspetos, 

nomeadamente, a capacidade funcional, o nível 

socioeconómico, o estado emocional, a 

interação social, a atividade intelectual, o 

autocuidado, o suporte familiar, o estado de 

saúde, os valores culturais, éticos e religiosos, 

o estilo de vida, a satisfação com o emprego 

e/ou com atividades diárias e o ambiente cuja a 

degradação todos devem se posicionar. 

(B) O conceito de qualidade de vida está 

diretamente associado à autoestima e ao bem-

estar pessoal e compreende vários aspetos, 

nomeadamente, a capacidade funcional, o nível 

socioeconómico, o estado emocional, a 

interação social, a atividade intelectual, o 

autocuidado, o suporte familiar, o estado de 

saúde, os valores culturais, éticos e religiosos, 

o estilo de vida, a satisfação com o emprego 

e/ou com atividades diárias e o ambiente de 

que a degradação todos devem se posicionar. 

(C) O conceito de qualidade de vida está 

diretamente associado à autoestima e ao bem-

estar pessoal e compreende vários aspetos, 

nomeadamente, a capacidade funcional, o nível 

socioeconómico, o estado emocional, a 

interação social, a atividade intelectual, o 

autocuidado, o suporte familiar, o estado de 

saúde, os valores culturais, éticos e religiosos, 

o estilo de vida, a satisfação com o emprego 

e/ou com atividades diárias e o ambiente contra 

cuja degradação todos devem se posicionar. 

(D) O conceito de qualidade de vida está 

diretamente associado à autoestima e ao bem-

estar pessoal e compreende vários aspetos, 

nomeadamente, a capacidade funcional, o nível 

socioeconómico, o estado emocional, a 

interação social, a atividade intelectual, o 

autocuidado, o suporte familiar, o estado de 

saúde, os valores culturais, éticos e religiosos, 

o estilo de vida, a satisfação com o emprego 

e/ou com atividades diárias e o ambiente para 

cuja a degradação todos devem se posicionar. 

 

09  
 

Como se sabe, há diferenças claras entre o 

português falado no Brasil e o português europeu. 

É possível dizer que o enunciado “Para a OMS, a 

definição de qualidade de vida é a ‘a percepção que 

um indivíduo tem sobre a sua posição na vida, 

dentro do contexto dos sistemas de cultura e 

valores nos quais está inserido e em relação aos 

seus objectivos, expectativas, padrões e 

preocupações’” certamente foi redigido segundo o 

português europeu. A palavra usada, segundo a 

maneira como foi grafada, que valida essa 

afirmação é: 

(A) Percepção. 

(B) Objetivos. 
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(C) Expectativa. 

(D) Padrões. 

 

10  
 

Assinale a alternativa correta quanto à pontuação: 

(A) Não devemos confundir qualidade de vida com 

padrão de vida, muitas pessoas têm uma 

errada noção de qualidade de vida, 

confundindo os termos, padrão de vida é uma 

medida que calcula a qualidade, e quantidade 

de bens e serviços disponíveis. 

(B) Geralmente, saúde e qualidade de vida são 

dois temas relacionados, uma vez que a saúde 

contribui para melhorar a qualidade de vida dos 

indivíduos, e esta é fundamental para que um 

indivíduo ou uma comunidade tenha saúde; 

mas saúde não significa apenas saúde física e 

mental: significa que essas pessoas estejam de 

bem não só com elas próprias, mas também 

com a vida, com as pessoas que as cercam, 

enfim: ter qualidade de vida é estar em 

harmonia com vários fatores. 

(C) No que diz respeito à saúde, a qualidade de 

vida é muitas vezes considerada sobre o 

aspecto de como ela pode ser afetada de forma 

negativa, ou seja, qual é a importância da 

ocorrência de uma doença debilitante, que não 

constitui risco de vida, uma doença que 

constitui risco de vida, o declínio, natural da 

saúde de uma pessoa idosa, o declínio mental, 

os processos de doenças crónicas, todas estas 

situações são castradoras da nossa qualidade 

de vida. 

(D) A saúde física afeta, obviamente, a nossa 

qualidade de vida, existe uma relação entre 

atividade física, a melhoria da condição de 

saúde e a qualidade de vida. Da mesma forma 

existe uma relação ente uma correta 

alimentação e a qualidade de vida. A qualidade 

de vida e alimentação saudável, são conceitos 

que estão estritamente relacionados. Ter uma 

alimentação saudável e equilibrada é 

fundamental, para o bem-estar do indivíduo. 

 

11  
 

Considerando o enunciado “Cuidar da saúde 

mental é muito mais simples do que parece. Basta 

manter boas relações com as pessoas que nos 

rodeiam, ter uma vida amorosa satisfatória, não 

remoer problemas passados, não ser demasiado 

exigente consigo mesmo, perdoar-se e perdoar o 

próximo, rir sempre que puder, chorar quando 

precisar e amar. Se sentir dificuldades em fazer 

isso, é melhor procurar ajuda de um profissional”, 

o termo em destaque recupera, por coesão 

anafórica: 

(A) Parecer ser simples. 

(B) Manter boas relações com as pessoas que nos 

rodeiam, ter uma vida amorosa satisfatória, não 

remoer problemas passados, não ser 

demasiado exigente consigo mesmo, perdoar-

se e perdoar o próximo, rir sempre que puder, 

chorar quando precisar e amar. 

(C) Sentir dificuldades durante a vida. 

(D) Procurar ajuda de um profissional. 

 

12  
 

No enunciado “Uma pessoa com problemas 

emocionais pode influenciar todos os membros da 

família. Uma pessoa com a saúde mental afetada 

está mais propensa à dependência de drogas e de 

álcool, a contrair doenças infeciosas, desenvolver 

alergias e outras doenças”, os termos em destaque 

estabelecem, respectivamente: 

(A) Dúvida e dúvida. 

(B) Certeza e dúvida. 

(C) Possibilidade e certeza. 

(D) Certeza e possibilidade. 

 

MATEMÁTICA  ¿ ? 
 

 

13  
 

Analise a sequência numérica e responda. 

3, 4, 6, 9, 13, 18, ... 

 

Qual o 10º número dessa sequência? 

(A) 24. 

(B) 32. 

(C) 48. 

(D) 58. 

 

14  
 

Observe a proposição abaixo e responda. 

"Se meu time perde, então o adversário é 

campeão." 

 

A negação dessa proposição resultaria em qual 

equivalente lógica? 

(A) Meu time ganha, mas o adversário é campeão. 

(B) Meu time não perde ou o adversário é 

campeão. 

(C) Meu time não perde ou o adversário não é 

campeão. 

(D) Meu time não ganha e o adversário não é 

campeão. 

 

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

15  
 

De acordo com informações do Ministério da 

Saúde do Brasil, no período de 1º de julho de 

2017 a 23 de janeiro de 2018, foram confirmados 

130 casos de febre amarela no país, dos quais 53 

resultaram em mortes. No ano passado, de julho 

de 2016 a 23 janeiro de 2017, foram 381 casos 

confirmados e 127 óbitos. De acordo com a 

Portaria GM/MS nº 204/2016, está correto afirmar 

que a Febre Amarela é considerada:  
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(A) Doença de notificação compulsória semanal, o 

que significa afirmar que todos os pacientes 

evoluem ao óbito, independente do tratamento. 

(B) Doença de notificação compulsória imediata, 

pois os pacientes devem ser obrigados a 

realizar o tratamento em isolamento 

respiratório.  

(C) Doença de notificação compulsória imediata, 

pois aparece na lista de doenças que devem 

ser comunicadas às autoridades sanitárias 

mediante suspeita ou confirmação do 

diagnóstico.  

(D) Doença de notificação compulsória semanal, 

pois aparece na lista de doenças que devem 

ser comunicadas às autoridades sanitárias 

somente mediante confirmação do diagnóstico. 

 

16  
 

Com relação aos custos envolvidos em um estudo 

farmacoeconômico, assinale a alternativa que 

envolve somente custos médicos diretos: 

(A) Custos de: fármacos, tempo de atendimento do 

profissional da saúde, de um procedimento 

cirúrgico.  

(B) Custos de: diminuição da produtividade do 

paciente, fármacos, seringas utilizadas em 

procedimentos. 

(C) Custos de: atendimento em pronto-socorro, 

equipamentos médicos, uso de transporte 

público para chegar ao hospital. 

(D) Custos de: aposentadoria prematura por motivo 

de doença, fármacos, tempo de atendimento do 

profissional da saúde. 

 

17  
 

Sobre a Farmacoeconomia analise as afirmações 

que seguem. 

 

I- Avalia o comportamento de indivíduos, 

empresas e mercados em relação ao uso de 

produtos, serviços e programas 

farmacêuticos. 

II- Incorpora métodos e disciplinas mais 

estabelecidas para ajudar a estimar o valor 

de produtos e serviços farmacêuticos 

comparando custos e desfechos. 

III- É a aplicação da economia ao estudo dos 

medicamentos priorizando a otimização de 

gastos financeiros, sem considerar 

prejuízos ao tratamento do paciente. 

IV- A farmacoeconomia utiliza quatro tipos de 

análises: análise de minimização de custos 

(AMC), análise custo-benefício (ACB), 

análise custo-economia (ACE), e análise 

custo-urbanização (ACU), de acordo com o 

que se pretende comparar.  

V- A escassez e limitação de recursos dos 

hospitais públicos brasileiros aliados ao 

envelhecimento populacional torna a 

farmacoeconomia uma importante 

ferramenta para a tomada de decisão 

quanto aos recursos farmacológicos, 

permitindo a escolha da melhor opção de 

tratamento ao paciente adequada às 

possibilidades de custeio do hospital. 

 

Pode-se dizer: 

(A) Apenas uma afirmação está correta. 

(B) Apenas duas afirmações estão corretas. 

(C) Apenas três afirmações estão corretas. 

(D) Apenas quatro afirmações estão corretas. 

 

18  
 

O paciente chega na farmácia e apresenta uma 

receita preenchida com os devidos dados do 

paciente e do medicamento. O farmacêutico verifica 

as informações e nota que o prescritor assinou, 

mas não colocou o seu carimbo. De acordo com a 

Portaria SVS/MS 344/98, essa receita pode ser 

dispensada? 

(A) Não. Só pode ser dispensada receita que tiver 

o carimbo do profissional da saúde prescritor. 

(B) Sim, desde que o médico, ou outro profissional 

da saúde prescritor, descreva manualmente a 

tinta e de forma legível seu nome completo e o 

número do registro de seu respectivo Conselho 

profissional. 

(C) Sim. O carimbo não é obrigatório, basta a 

assinatura do prescritor. 

(D) Sim, desde que essa receita seja realizada, 

obrigatoriamente, em receituário privativo do 

estabelecimento de saúde, sendo necessário 

constar o endereço completo e telefone da 

instituição. 

 

19  
 

Um paciente necessita de infusão venosa de um 

fármaco. A depuração média do fármaco é de 27L/h, 

a concentração de equilíbrio estável pretendida é 

de 10mg/L e o volume de distribuição 40L. O 

farmacêutico calcula a velocidade de infusão e a 

dose de ataque, e realiza a infusão venosa. 

Algumas horas mais tarde, o paciente apresenta 

náuseas e agitação, que correspondem aos efeitos 

tóxicos da droga. É colhida uma amostra de sangue 

e observa-se que a concentração plasmática é de 

30 mg/L. Qual é a nova velocidade de infusão 

adequada a este paciente? 

(A) 270mg/h. 

(B) 9L/h. 

(C) 90mg/h. 

(D) 81mg/h. 

 

20  
 

Em relação ao controle de estoque de 

medicamentos, pode-se afirmar que: 

(A) O Estoque de Segurança é calculado 

exclusivamente a partir da curva ABC do 

produto. 

(B) Em uma curva ABC dos estoques e custos, o 

que provoca a mudança de um item de A para 
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B ou C e/ou vice-versa é o consumo médio 

mensal.  

(C) Lote de Ressuprimento ou de Reposição é a 

quantidade de itens a ser adquirida para que o 

estoque atinja seu valor máximo. 

(D) Em uma Central de Abastecimento 

Farmacêutico (CAF), o nível de estoque que ao 

ser atingido sinaliza o momento de se fazer 

uma nova compra denomina-se ponto de 

Ressuprimento. 

 

21  
 

A estabilidade de produtos farmacêuticos depende 

de alguns fatores, exceto: 

(A) Lote. 

(B) Temperatura e umidade. 

(C) Forma farmacêutica. 

(D) Propriedades dos materiais de embalagem. 

 

22  
 

“Estimular o vômito em uma pessoa intoxicada é 

contraindicado em algumas situações. 

 

Pacientes que ingeriram toxicantes corrosivos 

podem sofrer perfuração gástrica em decorrência 

do uso inapropriado dessa alternativa”. 

 

Considerando as sentenças, assinale a alterativa 

correta: 

(A) A segunda sentença está incorreta, visto que 

não existem toxicantes que possam causar 

perfuração gástrica.  

(B) A primeira frase está correta, porém a indução 

de vômito é indicada em casos de intoxicação 

por toxicantes corrosivos. 

(C) Ambas as frases estão incorretas. A indução de 

vômito nunca é indicada como boa alternativa 

para tratar uma intoxicação. 

(D) Ambas as sentenças estão corretas.  

 

23  
 

Com relação às interações medicamentosas, 

assinale a alternativa correta: 

(A) Medicamentos podem interagir com alimentos. 

Uma interação bastante conhecida é dos 

inibidores da monoamina oxidase com 

chocolates, vinhos e queijos. Além disso, a 

toranja (grapefruit) é uma fruta que influencia 

no metabolismo de muitos medicamentos.  

(B) A administração oral de tetraciclina deve ser 

feita preferencialmente com leite ou água. 

(C) Anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs), 

como o ibuprofeno, interagem com fármacos 

utilizados para o tratamento da depressão, 

gerando novos compostos em reações 

chamadas idiossincráticas. 

(D) O ácido acetil-salicílico e o captopril podem 

interagir, havendo, como resultado, um 

aumento da ação anti-hipertensiva do inibidor 

da enzima conversora de angiotensina. 
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Assinale a alternativa contendo a correta definição 

em relação a estudos farmacoeconômicos: 

(A) Um estudo de custo-benefício somente 

considera aspectos monetários da doença e da 

intervenção em saúde. A avaliação monetária de 

desfechos em saúde não encontra dificuldades e 

pode ser normalmente feita facilmente. 

(B) Anos de vida ajustados por qualidade (QALY) é o 

principal desfecho em saúde avaliado em 

estudos de custo-utilidade.  

(C) Uma intervenção em saúde com alto valor de 

custo-efetividade incremental deve ser sempre 

adotada. 

(D) Estudos farmacoeconômicos normalmente 

envolvem o desenvolvimento paralelo de estudos 

clínicos randomizados. 
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Considerando os conceitos de interações 

medicamentosas, assinale a alternativa correta: 

(A) Barbitúricos em geral não geram interação 

farmacocinética. 

(B) Dentre as interações farmacodinâmicas, pode-

se destacar a interação existente entre o álcool 

e outras drogas depressoras do sistema 

nervoso central. Essa interação pode levar a 

óbito por depressão do sistema nervoso 

central. 

(C) Tetraciclinas são agentes quelantes potentes, 

podendo ter sua absorção diminuída se 

administrada com drogas que geram cátions. 

Esse tipo de interação é uma interação 

farmacodinâmica. 

(D) Duas drogas que estão em antagonismo 

competitivo interagem por causarem a 

diminuição da resposta máxima do receptor 

pelo qual elas competem. 
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Com relação à farmacocinética, assinale a 

alternativa correta: 

(A) As vias de administração endovenosa, 

subcutânea, intramuscular, e retal são vias 

parenterais.  

(B) Drogas mais facilmente absorvidas tendem a 

apresentar menor volume de distribuição. 

(C) Polimorfismos genéticos são responsáveis por 

diferenças nas capacidades de metabolização 

de diferentes indivíduos. Isso gera a 

classificação de indivíduos em subgrupos 

fenotípicos, como metabolizadores baixos e 

ultra-rápidos.  

(D) A eliminação de fármacos e seus metabólitos 

ocorre somente pelas vias urinária, fecal e 

salivar. 
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Assinale a alternativa correta: 

(A) Existem fármacos que não necessitam de 

receptores para gerar ação farmacológica, 

como os antiácidos.   

(B) Canais iônicos nunca podem ser considerados 

receptores. 

(C) A ação de um agonista é de somente bloquear 

a ação de outro fármaco sob um dado receptor. 

(D) Não existem antagonistas competitivos com 

atividade farmacológica benéfica. 
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Com relação a interações medicamentosas, 

assinale a alternativa correta: 

(A) Interações medicamentosas podem gerar 

efeitos adversos graves à farmacoterapia e 

levar o paciente ao abandono do tratamento.  

(B) Somente drogas administradas por via oral 

podem interagir entre si. 

(C) Fármacos excretados por vias diferentes (por 

exemplo, um por via urinária e outro por via 

fecal) nunca interagem entre si. 

(D) Interações medicamentosas não precisam ser 

consideradas importantes durante a avaliação 

de uma farmacoterapia. 
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Assinale a alternativa com a associação 

INCORRETA entre o tipo de estudo de 

farmacoepidemiologia e farmacovigilância e o seu 

uso: 

(A) Caso-controle são preferidos para a detecção 

de um evento adverso raro.  

(B) Estudos coorte são preferidos para a detecção 

de um evento adverso devido ao uso de uma 

droga não tão frequentemente utilizada pela 

população. 

(C) Estudos coorte são preferidos para a detecção 

de um evento adverso devido ao uso de uma 

droga frequentemente utilizada pela população. 

(D) Estudos randomizado controlados são 

preferidos para se determinar a causa de um 

evento adverso frequente.  
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Assinale a alternativa correta sobre a 

metabolização de drogas: 

(A) Reações de conjugação são de fundamental 

importância para muitas vias de 

biotransformação, já que aumentam a 

solubilidade de muitos fármacos em água, 

facilitando sua excreção por via urinária.   

(B) Existem drogas que influenciam a 

metabolização de outras por indução de 

enzimas de biotransformação, mas nunca por 

inibição dessas enzimas. 

(C) O fator sexo somente influencia a 

metabolização de drogas por parte do paciente 

se o fármaco a ser metabolizado tenha sido 

administrado por via intravaginal. 

(D) O processo de metabolização somente ocorre 

no fígado. 
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