
 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  FARMÁCIA HOSPITALAR (HOS)                    VERSÃO: A 
 
  

01 D 

Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: “A corrida contra ele se dá em todas as 
esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos 
anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais 
velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No 
agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar 
mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via 
satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem 
capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar.” 

02 C 

A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois 
elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a 
comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que 
o dinheiro. 

03 D 

Aspecto negativo: “No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar 
o tempo e lucrar mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, 
tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas.” “Por outro lado produz 
um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as 
mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os 
parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas 
mesmas.” 
Aspecto positivo: “Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo 
foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo.” 

04 A 
O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de 
um texto de opinião. 

05 B 
A conjunção “pois”, tem o mesmo valor de significado na frase da expressão “ já que” 
introduzindo uma causa.   

06 A 
Em “o grande...” o “o” destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado 
do também determinante adjetivo “grande”. 

07 D 

A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: “O tempo natural do crescimento de 
uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a 
motoserra pode durar apenas 5 minutos.” Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o 
tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico. 

08 A 
O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas 
palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável. 

09 B 
Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à “homens e mulheres” o que torna 
correto o uso do mesmo no masculino plural. 

10 B 
O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é 
alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão 
“são alérgicos” (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo “qualidade”. 

11 C 

O fato de ser informativo está ligado à fonte “ revista ciência hoje”, revista de conteúdo científico. 
Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se 
ao fato de informações científicas comprovadas como: “Entretanto, os relógios continuam 
marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado.” 

12 C 
Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no 
discurso.  

13 D 
“Está relacionada com” O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, 
que é o “com que”, ou seja, a sensação... com o estilo de vida. 



 

14 C 
O termo “sem” foi substituído pela expressão “ em que não há” cujo significado é o mesmo no 
contexto. 

15 B 
As palavras “urgente” e “ não há tempo a perder” demonstram esta ansiedade. 

16 A 
Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido 
pela preposição por + (os, as, o, a). 

17 C 
vêem : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo. 

18 * 
QUESTÃO ANULADA 

19 A 
No estudo das orações coordenadas temos a classificação das conjunções , entre elas o “e”, que 
neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção... 

20 A 

A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação 
referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até 
mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a 
presença de um diálogo.  

21 A 
A seleção de medicamentos é uma etapa distinta e anterior a distribuição de medicamentos. 

22 B 
A quantidade de atividades é exatamente a desvantagem deste sistema, pois ele aumenta a 
quantidade de atividades desenvolvidas pela farmácia. 

23 C 
Os erros de medicação constituem-se na desvantagem desse sistema de distribuição pois 
verificam-se uma maior quantidade de erros em hospitais que utilizam esse sistema. 

24 C 
 

25 D 

Estudos de caso-controle partem do efeito para elucidar as causas. Trata-se de uma pesquisa em 
que indivíduos são escolhidos porque tem uma doença (os casos) e pessoas comparáveis que não 
possuem esta doença (os controles) são investigadas para saber se foram expostas a fatores de 
risco, de modo a determinar se tais fatores de risco são causas contribuintes da doença. Logo, 
não é um estudo transversal. 

26 A 

Estudos de coorte uma pesquisa em que um grupo de pessoas é identificado e a informação 
pertinente sobre a exposição de interesse é coletada, de modo que o grupo possa ser seguido, no 
tempo, com o intuito de determinar quais de seus membros desenvolvem a doença, em foco, e 
se esta exposição prévia está relacionada à ocorrência desta doença. 

27 D 

A via alternativa de alimentação não é justificada em pacientes em estágio terminal da doença, 
desde que sem benefícios para o paciente; o objetivo da alimentação por via alternativa nos 
cuidados paliativos é a melhoria da qualidade de vida; a via alternativa de alimentação não deve 
ser iniciada em pacientes com expectativa de vida menor do que três meses e/ou qualquer 
deficiência funcional severa e permanente; a via alternativa de alimentação só deve ser usada 
para os pacientes impossibilitados de usar a via oral por períodos prolongados. 

28 A 
A glicemia capilar deverá ser realizada 1 ou 2 vezes ao dia ou segundo orientações médicas. 

29 A 
Local de ação de medicamentos é objeto de estudo da farmacodinâmica. 

30 B 
Absorção de medicamentos é objeto de estudo da farmacocinética. 

31 C 
A penicilina G não possui interação medicamentosa com os anticoagulantes orais. 

32 D 
Os glicocorticóides elevam a glicemia, portanto, por interação antagonista, bloqueia os efeitos 
hipoglicêmicos de medicamentos hipoglicemiantes. 

33 A 
Esse é um exemplo clássico de interações medicamentosas provocadas por alterações de 
transporte de drogas. 

34 D 
A única substância que não é hepatotóxica é a furosemida. Acetaminofeno possui uma toxicidade 
direta, ácido acetilsalicílico provoca uma esteatose microvesicular e eritromicina, reações 
colestáticas. 

35 D 
Fármacos sedativo-hipnóticos não possuem efeitos sobre o metabolismo da vitamina D. 

36 C 
O Diazepam é, em comparação com os demais, o mais lipossolúvel. Ele é rapidamente absorvido, 
atingindo o pico máximo em 1 hora. 

37 D 
Os antagonistas da serotonina são considerados ansiolíticos de segunda geração. O primeiro 
membro dessa classe que foi introduzido no mercado brasileiro é a buspirona. 



 

38 A 
A indução e a recuperação anestésica rápida dependem de um baixo coeficiente solubilidade 
sangue/gás. 

39 B 
O midazolam é um anestésico geral intravenoso benzodiazepínico de ação mais lenta. 

40 C 
A metadona possui um efeito sedativo moderado, enquanto os demais possuem um efeito 
sedativo acentuado. 

41 B 
A nalbufina e a Buprenorfina não possuem efeito antitussígeno, ao contrário dos demais opióides. 

42 C 
O Fosinopril possui as vias de eliminação gastrintestinal e hepática além da renal. 

43 D 
O único fármaco bloqueador beta-adrenérgico dentre os citados é o propanolol. 

44 C 
A amiodarona é um medicamento que prolonga a duração do potencial de ação por efeito 
bloqueador na corrente repolarizante de potássio. 

45 B 
Dentre os fármacos citados o único que possui seletividade é o Atenol. 

46 C 
A imipramina é um antidepressivo tricíclico. 

47 C 
A furosemida não é um agente antiarrítmico. 

48 A 
O único fármaco anticolinesterásico apresentado é o brometo de demecário. 

49 B 
Betametasona não é apresentada na forma de aereossol.  

50 C 
O único fármaco que pode ser classificado como agente osmótico (dentre os apresentados) é a 
glicerina. 

51 D 
A excreção da cefaloridina fica comprometida em pacientes com insuficiência renal.  

52 A 
A carbenicilina é uma penicilina semi-sintética, sensível À ação do suco gástrico e das beta-
lactamases. 

53 B 
A amoxilina não sofre interferência na sua absorção devido a presença de alimentos. 

54 C 
As cefalosporinas são indicadas em apenas certos bacilos gram-negativos. 

55 D 
As tetraciclinas podem ser divididos em três grupos: os de ação rápida, os de ação intermediária 
e os de ação longa. Dentre os de ação longa podemos citar doxiciclina e minociclina. 

56 A 
As tetraciclinas possuem uma boa eficácia na terapia da sífilis, mas não é droga de escolha para 
esta doença. 

57 B 
Cloranfenicol não é um macrolídeo. Dentre os antibióticos ele forma um grupo a parte. 

58 C 
A ocorrência de cristalúria é muito freqüente entre pacientes em uso de sulfatiazol.  

59 D 
O metotrexato é um potente inibidor da enzima diidrofolato redutase, com conseqüentes efeitos 
nas reações de biossíntese de timidilato e purinas, os quais requerem folato para serem 
processados. 

60 B 
5-fluorouracila inibe a enzima timidilato sintase, interferindo na síntese do DNA e seu reparo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  FARMÁCIA HOSPITALAR (HOS)  VERSÃO: B 
 
  

01 B 
A conjunção “pois”, tem o mesmo valor de significado na frase da expressão “ já que” 
introduzindo uma causa.   

02 A 
O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de 
um texto de opinião. 

03 C 

A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois 
elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a 
comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que 
o dinheiro. 

04 D 

Aspecto negativo: “No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar 
o tempo e lucrar mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, 
tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas.” “Por outro lado produz 
um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as 
mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os 
parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas 
mesmas.” 
Aspecto positivo: “Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo 
foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo.” 

05 D 

Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: “A corrida contra ele se dá em todas as 
esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos 
anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais 
velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No 
agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar 
mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via 
satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem 
capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar.” 

06 B 
O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é 
alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão 
“são alérgicos” (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo “qualidade”. 

07 B 
Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à “homens e mulheres” o que torna 
correto o uso do mesmo no masculino plural. 

08 D 

A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: “O tempo natural do crescimento de 
uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a 
motoserra pode durar apenas 5 minutos.” Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o 
tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico. 

09 A 
O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas 
palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável. 

10 A 
Em “o grande...” o “o” destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado 
do também determinante adjetivo “grande”. 

11 B 
As palavras “urgente” e “ não há tempo a perder” demonstram esta ansiedade. 

12 C 
O termo “sem” foi substituído pela expressão “ em que não há” cujo significado é o mesmo no 
contexto. 

13 C 
Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no 
discurso.  

14 D 
“Está relacionada com” O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, 
que é o “com que”, ou seja, a sensação... com o estilo de vida. 



 

15 C 

O fato de ser informativo está ligado à fonte “ revista ciência hoje”, revista de conteúdo científico. 
Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se 
ao fato de informações científicas comprovadas como: “Entretanto, os relógios continuam 
marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado.” 

16 A 

A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação 
referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até 
mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a 
presença de um diálogo.  

17 A 
No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o “e”, que 
neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção... 

18 C 
vêem : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo. 

19 * 
QUESTÃO ANULADA 

20 A 
Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido 
pela preposição por + (os, as, o, a). 

21 B 
A nalbufina e a Buprenorfina não possuem efeito antitussígeno, ao contrário dos demais opióides. 

22 C 
O Fosinopril possui as vias de eliminação gastrintestinal e hepática além da renal. 

23 D 
O único fármaco bloqueador beta-adrenérgico dentre os citados é o propanolol. 

24 C 
A amiodarona é um medicamento que prolonga a duração do potencial de ação por efeito 
bloqueador na corrente repolarizante de potássio. 

25 B 
Dentre os fármacos citados o único que possui seletividade é o Atenol. 

26 C 
A imipramina é um antidepressivo tricíclico. 

27 C 
A furosemida não é um agente antiarrítmico. 

28 A 
O único fármaco anticolinesterásico apresentado é o brometo de demecário. 

29 B 
Betametasona não é apresentada na forma de aereossol.  

30 C 
O único fármaco que pode ser classificado como agente osmótico (dentre os apresentados) é a 
glicerina. 

31 D 
A excreção da cefaloridina fica comprometida em pacientes com insuficiência renal.  

32 A 
A carbenicilina é uma penicilina semi-sintética, sensível À ação do suco gástrico e das beta-
lactamases. 

33 B 
A amoxilina não sofre interferência na sua absorção devido a presença de alimentos. 

34 C 
As cefalosporinas são indicadas em apenas certos bacilos gram-negativos. 

35 D 
As tetraciclinas podem ser divididos em três grupos: os de ação rápida, os de ação intermediária 
e os de ação longa. Dentre os de ação longa podemos citar doxiciclina e minociclina. 

36 A 
As tetraciclinas possuem uma boa eficácia na terapia da sífilis, mas não é droga de escolha para 
esta doença. 

37 B 
Cloranfenicol não é um macrolídeo. Dentre os antibióticos ele forma um grupo a parte. 

38 C 
A ocorrência de cristalúria é muito freqüente entre pacientes em uso de sulfatiazol.  

39 D 
O metotrexato é um potente inibidor da enzima diidrofolato redutase, com conseqüentes efeitos 
nas reações de biossíntese de timidilato e purinas, os quais requerem folato para serem 
processados. 

40 B 
5-fluorouracila inibe a enzima timidilato sintase, interferindo na síntese do DNA e seu reparo. 

41 A 
A seleção de medicamentos é uma etapa distinta e anterior a distribuição de medicamentos. 

42 B 
A quantidade de atividades é exatamente a desvantagem deste sistema, pois ele aumenta a 
quantidade de atividades desenvolvidas pela farmácia. 

43 C 
Os erros de medicação constituem-se na desvantagem desse sistema de distribuição pois 
verificam-se uma maior quantidade de erros em hospitais que utilizam esse sistema. 



 

44 C 
 

45 D 

Estudos de caso-controle partem do efeito para elucidar as causas. Trata-se de uma pesquisa em 
que indivíduos são escolhidos porque tem uma doença (os casos) e pessoas comparáveis que não 
possuem esta doença (os controles) são investigadas para saber se foram expostas a fatores de 
risco, de modo a determinar se tais fatores de risco são causas contribuintes da doença. Logo, 
não é um estudo transversal. 

46 A 

Estudos de coorte uma pesquisa em que um grupo de pessoas é identificado e a informação 
pertinente sobre a exposição de interesse é coletada, de modo que o grupo possa ser seguido, no 
tempo, com o intuito de determinar quais de seus membros desenvolvem a doença, em foco, e 
se esta exposição prévia está relacionada à ocorrência desta doença. 

47 D 

A via alternativa de alimentação não é justificada em pacientes em estágio terminal da doença, 
desde que sem benefícios para o paciente; o objetivo da alimentação por via alternativa nos 
cuidados paliativos é a melhoria da qualidade de vida; a via alternativa de alimentação não deve 
ser iniciada em pacientes com expectativa de vida menor do que três meses e/ou qualquer 
deficiência funcional severa e permanente; a via alternativa de alimentação só deve ser usada 
para os pacientes impossibilitados de usar a via oral por períodos prolongados. 

48 A 
A glicemia capilar deverá ser realizada 1 ou 2 vezes ao dia ou segundo orientações médicas. 

49 A 
Local de ação de medicamentos é objeto de estudo da farmacodinâmica. 

50 B 
Absorção de medicamentos é objeto de estudo da farmacocinética. 

51 C 
A penicilina G não possui interação medicamentosa com os anticoagulantes orais. 

52 D 
Os glicocorticóides elevam a glicemia, portanto, por interação antagonista, bloqueia os efeitos 
hipoglicêmicos de medicamentos hipoglicemiantes. 

53 A 
Esse é um exemplo clássico de interações medicamentosas provocadas por alterações de 
transporte de drogas. 

54 D 
A única substância que não é hepatotóxica é a furosemida. Acetaminofeno possui uma toxicidade 
direta, ácido acetilsalicílico provoca uma esteatose microvesicular e eritromicina, reações 
colestáticas. 

55 D 
Fármacos sedativo-hipnóticos não possuem efeitos sobre o metabolismo da vitamina D. 

56 C 
O Diazepam é, em comparação com os demais, o mais lipossolúvel. Ele é rapidamente absorvido, 
atingindo o pico máximo em 1 hora. 

57 D 
Os antagonistas da serotonina são considerados ansiolíticos de segunda geração. O primeiro 
membro dessa classe que foi introduzido no mercado brasileiro é a buspirona. 

58 A 
A indução e a recuperação anestésica rápida dependem de um baixo coeficiente solubilidade 
sangue/gás. 

59 B 
O midazolam é um anestésico geral intravenoso benzodiazepínico de ação mais lenta. 

60 C 
A metadona possui um efeito sedativo moderado, enquanto os demais possuem um efeito 
sedativo acentuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
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CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  FARMÁCIA HOSPITALAR  (HOS)   VERSÃO: C 
 

  

01 B 
O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é 
alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão 
“são alérgicos” (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo “qualidade”. 

02 B 
Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à “homens e mulheres” o que torna 
correto o uso do mesmo no masculino plural. 

03 A 
O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas 
palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável. 

04 D 

A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: “O tempo natural do crescimento de 
uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a 
motoserra pode durar apenas 5 minutos.” Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o 
tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico. 

05 A 
Em “o grande...” o “o” destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado 
do também determinante adjetivo “grande”. 

06 B 
A conjunção “pois”, tem o mesmo valor de significado na frase da expressão “ já que” 
introduzindo uma causa.   

07 A 
O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de 
um texto de opinião. 

08 D 

Aspecto negativo: “No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar 
o tempo e lucrar mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, 
tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas.” “Por outro lado produz 
um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as 
mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os 
parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas 
mesmas.” 
Aspecto positivo: “Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo 
foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo.” 

09 C 

A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois 
elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a 
comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que 
o dinheiro. 

10 D 

Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: “A corrida contra ele se dá em todas as 
esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos 
anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais 
velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No 
agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar 
mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via 
satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem 
capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar.” 

11 A 

A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação 
referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até 
mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a 
presença de um diálogo.  

12 A 
No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o “e”, que 
neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção... 

13 * 
QUESTÃO ANULADA. 



 

14 C 
vêem : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo. 

15 A 
Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido 
pela preposição por + (os, as, o, a). 

16 B 
As palavras “urgente” e “ não há tempo a perder” demonstram esta ansiedade. 

17 C 
O termo “sem” foi substituído pela expressão “ em que não há” cujo significado é o mesmo no 
contexto. 

18 D 
“Está relacionada com” O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, 
que é o “com que”, ou seja, a sensação... com o estilo de vida. 

19 C 
Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no 
discurso.  

20 C 

O fato de ser informativo está ligado à fonte “ revista ciência hoje”, revista de conteúdo científico. 
Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se 
ao fato de informações científicas comprovadas como: “Entretanto, os relógios continuam 
marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado.” 

21 D 
A excreção da cefaloridina fica comprometida em pacientes com insuficiência renal.  

22 A 
A carbenicilina é uma penicilina semi-sintética, sensível À ação do suco gástrico e das beta-
lactamases. 

23 B 
A amoxilina não sofre interferência na sua absorção devido a presença de alimentos. 

24 C 
As cefalosporinas são indicadas em apenas certos bacilos gram-negativos. 

25 D 
As tetraciclinas podem ser divididos em três grupos: os de ação rápida, os de ação intermediária 
e os de ação longa. Dentre os de ação longa podemos citar doxiciclina e minociclina. 

26 A 
As tetraciclinas possuem uma boa eficácia na terapia da sífilis, mas não é droga de escolha para 
esta doença. 

27 B 
Cloranfenicol não é um macrolídeo. Dentre os antibióticos ele forma um grupo a parte. 

28 C 
A ocorrência de cristalúria é muito freqüente entre pacientes em uso de sulfatiazol.  

29 D 
O metotrexato é um potente inibidor da enzima diidrofolato redutase, com conseqüentes efeitos 
nas reações de biossíntese de timidilato e purinas, os quais requerem folato para serem 
processados. 

30 B 
5-fluorouracila inibe a enzima timidilato sintase, interferindo na síntese do DNA e seu reparo. 

31 A 
A seleção de medicamentos é uma etapa distinta e anterior a distribuição de medicamentos. 

32 B 
A quantidade de atividades é exatamente a desvantagem deste sistema, pois ele aumenta a 
quantidade de atividades desenvolvidas pela farmácia. 

33 C 
Os erros de medicação constituem-se na desvantagem desse sistema de distribuição pois 
verificam-se uma maior quantidade de erros em hospitais que utilizam esse sistema. 

34 C 
 

35 D 

Estudos de caso-controle partem do efeito para elucidar as causas. Trata-se de uma pesquisa em 
que indivíduos são escolhidos porque tem uma doença (os casos) e pessoas comparáveis que não 
possuem esta doença (os controles) são investigadas para saber se foram expostas a fatores de 
risco, de modo a determinar se tais fatores de risco são causas contribuintes da doença. Logo, 
não é um estudo transversal. 

36 A 

Estudos de coorte uma pesquisa em que um grupo de pessoas é identificado e a informação 
pertinente sobre a exposição de interesse é coletada, de modo que o grupo possa ser seguido, no 
tempo, com o intuito de determinar quais de seus membros desenvolvem a doença, em foco, e 
se esta exposição prévia está relacionada à ocorrência desta doença. 
 



 

37 D 

A via alternativa de alimentação não é justificada em pacientes em estágio terminal da doença, 
desde que sem benefícios para o paciente; o objetivo da alimentação por via alternativa nos 
cuidados paliativos é a melhoria da qualidade de vida; a via alternativa de alimentação não deve 
ser iniciada em pacientes com expectativa de vida menor do que três meses e/ou qualquer 
deficiência funcional severa e permanente; a via alternativa de alimentação só deve ser usada 
para os pacientes impossibilitados de usar a via oral por períodos prolongados. 

38 A 
A glicemia capilar deverá ser realizada 1 ou 2 vezes ao dia ou segundo orientações médicas. 

39 A 
Local de ação de medicamentos é objeto de estudo da farmacodinâmica. 

40 B 
Absorção de medicamentos é objeto de estudo da farmacocinética. 

41 C 
A penicilina G não possui interação medicamentosa com os anticoagulantes orais. 

42 D 
Os glicocorticóides elevam a glicemia, portanto, por interação antagonista, bloqueia os efeitos 
hipoglicêmicos de medicamentos hipoglicemiantes. 

43 A 
Esse é um exemplo clássico de interações medicamentosas provocadas por alterações de 
transporte de drogas. 

44 D 
A única substância que não é hepatotóxica é a furosemida. Acetaminofeno possui uma toxicidade 
direta, ácido acetilsalicílico provoca uma esteatose microvesicular e eritromicina, reações 
colestáticas. 

45 D 
Fármacos sedativo-hipnóticos não possuem efeitos sobre o metabolismo da vitamina D. 

46 C 
O Diazepam é, em comparação com os demais, o mais lipossolúvel. Ele é rapidamente absorvido, 
atingindo o pico máximo em 1 hora. 

47 D 
Os antagonistas da serotonina são considerados ansiolíticos de segunda geração. O primeiro 
membro dessa classe que foi introduzido no mercado brasileiro é a buspirona. 

48 A 
A indução e a recuperação anestésica rápida dependem de um baixo coeficiente solubilidade 
sangue/gás. 

49 B 
O midazolam é um anestésico geral intravenoso benzodiazepínico de ação mais lenta. 

50 C 
A metadona possui um efeito sedativo moderado, enquanto os demais possuem um efeito 
sedativo acentuado. 

51 B 
A nalbufina e a Buprenorfina não possuem efeito antitussígeno, ao contrário dos demais opióides. 

52 C 
O Fosinopril possui as vias de eliminação gastrintestinal e hepática além da renal. 

53 D 
O único fármaco bloqueador beta-adrenérgico dentre os citados é o propanolol. 

54 C 
A amiodarona é um medicamento que prolonga a duração do potencial de ação por efeito 
bloqueador na corrente repolarizante de potássio. 

55 B 
Dentre os fármacos citados o único que possui seletividade é o Atenol. 

56 C 
A imipramina é um antidepressivo tricíclico. 

57 C 
A furosemida não é um agente antiarrítmico. 

58 A 
O único fármaco anticolinesterásico apresentado é o brometo de demecário. 

59 B 
Betametasona não é apresentada na forma de aereossol.  

60 C 
O único fármaco que pode ser classificado como agente osmótico (dentre os apresentados) é a 
glicerina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


