
  
  

1ª. PARTE – CONHECIMENTOS GERAIS

FARMÁCIA

1.  As  ações  muscarínicas  da  acetilcolina  que  ocorrem  devido  à  atuação  do  neuro-
hormônio colinérgico em receptores pós-ganglionares do parassimpático podem causar:

a) midríase e sialorréia.
b) bradicardia e miose.
c) taquicardia e hipotensão.
d) vasoconstrição e piloereção.

2. O fosfato de oseltamivir vem sendo empregado no tratamento de pacientes infectados 
pelo  vírus  Influenza  A (H1N1),  responsável  pela  recente  epidemia  da chamada nova 
gripe, também conhecida como gripe suína. A respeito desse fármaco, é possível afirmar 
que:

a) A interação do fosfato de oseltamivir com a neuroaminidase viral provoca uma 
alteração de configuração no local ativo da enzima, inibindo sua atividade.

b) O fosfato  de  oseltamivir  oral  é  rapidamente  absorvido  e  sofre  clivagem por 
esterases  no  trato  gastrintestinal  e  no  fígado,  passando  à  carboxilato,  um 
metabólito inativo.

c) O fosfato de oseltamivir  é um pró-farmaco éster-etil,  que carece de atividade 
antiviral.

d) O  alimento  reduz  a  disponibilidade  do  fármaco,  razão  pela  qual  deve  ser 
administrado até uma hora antes ou duas horas após as refeições.

3. O processo de redução de fármacos no qual é empregado, em especial na preparação 
de pomadas em pequena escala, utilizando-se gral, almofariz e uma pequena quantidade 
de líquido, é denominado:

a) tamisação.
b) pulverização.
c) percolação.
d) levigação.



4. Considere a fórmula a seguir de uma suspensão oral e escolha a alternativa correta:
                                       hidróxido de alumínio gel ......................... 326,8 g
                                       sorbitol em solução .................................... 282,0 mL
                                       xarope simples ........................................... 93,0 mL
                                       glicerina ..................................................... 25,0 mL
                                       metilparabeno ............................................ 0,9 g
                                       propilparabeno ........................................... 0,3 g
                                       aroma de morango ..................................... q.s.
                                       água purificada .......................................... q.s.p 1.000 mL

a) O  hidróxido  de  alumínio  gel  é  o  princípio  ativo,  o  aroma  de  morango  é  o 
edulcorante e o sorbitol é o agente tensoativo.

b) O  metilparabeno  e  propilparabeno  são  antioxidantes,  a  glicerina  é  o  agente 
tensoativo e o xarope simples é o edulcorante.

c) O sorbitol e o xarope simples atuam como agentes modificadores da viscosidade 
(espessantes) e edulcorantes e  a glicerina é o tensoativo.

d) O hidróxido de alumínio gel é o tensoativo, o xarope simples é o veiculo e a água 
é o meio dispersante

5.  Conforme a  Portaria/ANVISA nº  06,  de  29  de  janeiro  de  1999,  que  normatiza  a 
Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, é CORRETO afirmar que:

a) O  talonário  de  Notificação  de  Receita  A,  utilizado  na  prescrição  de 
medicamentos à base de substâncias constantes das Listas A1, A2 e A3 da Portaria 
SVS/MS nº 344/98, é fornecido gratuitamente aos profissionais de instituição ou 
unidade hospitalar, que o providencia às suas expensas.

b) A guarda do talonário da Notificação de Receita A deve ficar, impreterivelmente, 
com  a  farmácia  da  instituição  ou  hospital,  sob  a  responsabilidade  do 
farmacêutico.

c) O talonário da Notificação de Receita   Especial  para  Talidomida  (Lista  C3  – 
imunossupressores  da  Portaria  SVS/MS nº  344/98)  é  distribuído  numerado  e 
gratuitamente pela Autoridade Sanitária local.

d) É proibida a dispensação de Receita de Controle Especial com substâncias ou 
medicamentos constantes  da Lista C4, quando prescrita por médico-veterinário ou 
cirurgião-dentista.

6. Um dos produtos obtidos da reação do cloreto de acetila (CH3COCl) com o tolueno 
(C6H5CH3) em presença do cloreto de alumínio é denominado:

a) 2- metil-fenil-metil cetona.
b) benzil-metil cetona.
c) ácido benzóico e acetona.
d) cloreto de benzila e aldeído acético.

7. Na reação de oxidação do cumeno (C6H5CH(CH3)2) na presença de KMnO4 em meio 
básico, os produtos formados são:

a) benzoato de potássio + CO3
2-.

b) ácido 2-metil-2-fenil acético + CO3
2-.

c) ciclo hexanona + isopropanol.
d) dimetil cetona + fenolato de potássio.



8. A ozonólise da substância química 2-metil-2-buteno produz:

a) ácido fórmico e 2-metil-propanóico.
b) acetona e ácido acético.
c) propanona e aldeído acético.
d) etanal e propanaldeído.

9.  A estereoquímica  é  importante  em reações  eletrocíclicas  quando  consideramos  os 
grupos ligados aos carbonos terminais do sistema conjugado. Na reação eletrocíclica do 
trans,trans-2,4-hexadieno, o composto formado é o:

a) 1-metil-ciclo-hepteno.
b) 3,4–dimetil-ciclo-buteno.
c) 1-metil-1-ciclo-penteno.
d) 1,2-dimetil-ciclo-butano.

10. O nome do produto formado da reação do 2-metil-2-buteno com HBr, na presença de 
peróxido, é:

a) 2-metil-2-bromo-butano.
b) 2-metil-1-bromo-butano.
c) 1-bromo-1-metil-buteno.
d) 2-bromo-3-metil-butano.

11. Quando possível, as cetonas apresentam o fenômeno chamado tautomeria. Dentre as 
cetonas abaixo, qual não apresenta tautomerismo?

a) ciclo-hexanona.
b) 2,4-dimetil-pentanona.
c) 2,5-dimetil-hexanona.
d) 3,6-dimetil-ciclo-hexanona.

12. A D-glicose, quando na representação de projeção de Fischer apresenta dois isômeros 
cíclicos  que  são  diastereoisômeros  que  diferem  na  configuração  do  C-1.  Estes  dois 
isômeros são tão importantes na série dos carboidratos que têm um nome especial. O 
carbono C-1 é chamado de carbono:

a) quiral.
b) anomérico.
c) diaste.
d) private.

13. Como é denominada a interconversão dos hemiacetais, isto é, da forma α para forma 
β, através do intermediário aldeídico, a D-glicose? 

a) tautomeria.
b) estereoisomeria.
c) mutarrotação.
d) rearranjo de Lucas.



14. O processo oxidativo é evitado e a estabilidade do fármaco é preservada por agentes 
denominados antioxidantes.  São exemplos de antioxidantes  utilizados nas preparações 
farmacêuticas:

a) ac. Ascórbico, bissulfito de sódio, ac. hipofosfórico.
b) ac. nítrico, ác. cítrico, ac. fumárico.
c) ac. Benzóico, propilparabeno, álcool benzílico.
d) borato de sódio, cloreto de benzalcônio, bentonita.

15.  São  exemplos  de  drogas  vegetais  ricas  em  óleos  voláteis:  eucalipto,  erva  doce, 
camomila,  salvia,  hortelã,  funcho  e  o  tomilho.  Dados  farmacológicos  importantes 
informam que essas drogas possuem atividade farmacológica, exceto:

a) Ação carminativa.
b) Ação antiespasmodica.
c) Ação antioxidante.
d) Ação anti-séptica.

16. Dentre as aplicações clínicas dos polissacarídeos, qual a única afirmativa incorreta:

a) Prevenção do câncer de ovário e colo-retal.
b) Reduzem os níveis de Glicemia plasmática.
c) Supressão do apetite.
d) Redução dos níveis de uréia plasmática na insuficiência renal crônica.

17. Relatos freqüentes de interações que aumentam o risco de hemorragias em pacientes 
que  tomam  anticoagulantes  orais  informam  que  elas  podem  ser  causadas  por 
metabolismo reduzido e/ou por deslocamento do fármaco por proteínas plasmáticas, fato 
muito comum.  Com base nessa afirmação, qual das substancias abaixo relacionadas não 
desenvolve interação medicamentosa com os anticoagulantes orais?

a) Dissulfiram.
b) Amiodarona.
c) Ibuprofeno.
d) Metronidazol.

18. A classificação dos anti-hipertensivos é baseada no local onde agem e no mecanismo 
de  ação.  Qual  dos  medicamentos  citados  abaixo  não  é  exemplo  de  bloqueadores  de 
cálcio?

a) Verapramil.
b) Losartana.
c) Nicardipina.
d) Nifedipina.



19.  De acordo com a classificação  dos  resíduos  produzidos  pelo serviço  de saúde,  é 
incorreto afirmar que:

a) Grupo A (A1, A2 ,A3, A4, e A5) resíduos biológicos.
b) Grupo B resíduos químicos (medicamentos).
c) Grupo C resíduos comums.
d) Grupo E resíduos perfuro-cortantes.

20. O anexo IV da RDC nº 67, da ANVISA, de 8 de outubro de 2007, define as boas 
práticas de preparação  de doses unitárias e unitarização de doses de medicamentos em 
serviços de saúde. De acordo com o item 3.9, no caso de fracionamento em serviços de 
saúde onde tenha ocorrido o rompimento da embalagem primaria, o prazo de validade, 
quando não houver recomendações especificas do fabricante, será de no máximo:

a) 25%  do  tempo  remanescente  constante  na  embalagem  original,  desde  que 
preservadas a segurança, a qualidade e a eficácia do medicamento.

b) 50% do tempo  remanescente  constante  na  embalagem  original,  desde  que 
preservadas a segurança, a qualidade e a eficácia do medicamento.

c) 75%  do  tempo  remanescente  constante  na  embalagem  original,  desde  que 
preservadas a segurança, a qualidade e a eficácia do medicamento.

d) 10%  do  tempo  remanescente  constante  na  embalagem  original,  desde  que 
preservadas a segurança, a qualidade e a eficácia do medicamento.
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