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Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas sâo parte integrante das provas e das normas que regem
este Concurso Público.
1. Verifique se este caderno contém 60 (sessenta questões). Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala a sua substituição.
O caderno de provas só será substituido no ato de entrega.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo apenas 1 (uma) a resposta
correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta. O candidato só poderá retirarse do recinto da prova após 1 (uma) hora do seu início, não podendo levar consigo o Caderno de Provas, em nenhuma hipótese.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdos das questões será dada pelo fiscal, pois são parte integrante da prova.
5. No Caderno de Provas, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. A assinatura do cartão-resposta é obrigatória.
6. Ao final da prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último tennine sua prova, devendo todos
assinarem a ata da prova, atestando a idoneidade de sua fiscalização. Após o lacre do material da prova, todos devem retirar-se da sala
ao mesmo tempo.
7. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Provas para levar consigo as repostas.
(CARTÃO RESPOSTA RASCUNHO}
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__________ LÍNGUA PORTUGUESA__________
Questão 1. Em qual das alternativas aparece a figura de
linguagem denominada metonímia?
(A) Que dia lindo! O sol amanheceu sorrindo para todos!
(B) A Cidade Maravilhosa foi a segunda capital do Brasil.
(C) Minha irmã mais velha adora ler Mário Quintana.
(D) O marceneiro conseguiu consertar o braço da cadeira?
(E) Tenho certeza de que meu colega faltou com a verdade.
Questão 2. “O rapaz era o mais chistoso da sala de aula”.
Assinale a alternativa cuja palavra pode substituir o termo em
destaque na frase sem prejuízo do sentido:
(A) Inquieto.
(B) Engraçado.
(C) Ranzinza.
(D) Tímido.
(E) Inteligente.
Questão 3. Em qual das alternativas todas as palavras
apresentadas possuem um homônimo na língua portuguesa?
(A) Livre; descrição; fruir; inflação; imergir.
(B) Grama; iminente; tráfego; recriar; fuzil.
(C) Canto; fusível; absolver; fluir; docente.
(D) Cedo; grama; canto; caminho; livre.
(E) Recrear; absorver; eminente; soar; tráfico.
Questão 4. Assinale a alternativa cujo significado está de
acordo com o radical:
(A) Ergo - trabalho.
(B) Proto - velho.
(C) Hemi - sangue.
(D) Orto - osso.
(E) Hipo - sono.
Questão 5. Classifique os substantivos em destaque nas
frases relacionando corretamente as colunas:
(1) Substantivo sobrecomum
(2) Substantivo comum de dois gêneros
(3) Substantivo epiceno
(
(
(
(
(

) O imigrante peruano foi deportado dos Estados Unidos.
) A criança teimosa caiu da escada e machucou a cabeça.
) No final da prova não havia mais nenhum estudante.
) Meu irmão foi picado por uma cobra ontem à tarde.
) Não encontraram o agressor, pois a vítima não quis depor.

Qual é a sequência correta?
(A) 2; 1; 3; 2; 1.
(B) 3; 2; 2; 1; 2.
(C) 1; 1; 2; 3; 1.
(D) 2; 3; 2; 1; 2.
(E) 2; 1; 2; 3; 1.

Questão 6. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos
foram corretamente pluralizados:
(A) Algozes; leães; bandolins; ultrassons.
(B) Canis; barrius; réptils; malmequeres.
(C) Retroses; atuns; reco-recos; covis.
(D) Bênçãos; chapéis; projétils; vaivéns.
(E) Reveses; degrais; armazéns; aguardentes.
Questão 7. Analise as assertivas abaixo:
I. Não há sílaba sem vogal.
II. Uma vogal sozinha não pode constituir sílaba.
III. Em palavras não monossilábicas, não há sílaba formada
apenas por duas vogais.
Está(ão) correta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
Questão 8. Assinale a alternativa em que há incorreção
quanto ao emprego do hífen, de acordo com a nova ortografia
vigente:
(A) Mal-humorado; antirreligioso; bem-criado.
(B) Semi-intemo; contra-harmônico; amoré-guaçu.
(C) Agroindustrial; bem-aventurado; bem-te-vi.
(D) Plurianual; microssistema; andorinha-grande.
(E) Mal-visto; bio-satélite, sotomestre.
Questão 9. Em qual das alternativas há uma oração
subordinada adverbial causai?
(A) Já que as regras foram impostas, vamos cumpri-las.
(B) Cale-se, porque você já atrapalhou demais a aula!
(C) Caso o professor não responda, irei à sala da direção.
(D) Gritou tanto durante o protesto que ficou rouco.
(E) Fizemos todo o trabalho como nos orientou a professora.
Questão 10. Assinale a alternativa cuja oração possui
predicado verbo-nominal:
(A) Sua mãe parece uma atriz da novela das oito.
(B) Ontem meu filho caçula voltou machucado da escola.
(C) A menina mais nova da classe é boa ginasta.
(D) Meu pai e minha avó ficaram muito felizes com a notícia.
(E) A professora continua cansada, mesmo após as férias.
Questão 11. Na oração “Chegando à festa, não soube a quem
cumprimentar primeiro”, há:
(A) Objeto indireto.
(B) Sujeito inexistente.
(C) Agente da passiva.
(D) Objeto direto pleonástico.
(E) Objeto direto preposicionado.
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Questão 12. Assinale a oração em que não há agente da
passiva:
(A) A simpática dançarina foi escolhida pela platéia.
(B) Os convidados não foram bem recebidos na festa.
(C) O rapaz foi responsável pelo acidente na estrada.
(D) Aquele livro foi escrito por um péssimo autor.
(E) O triste acontecimento já era conhecido de todos.
Questão 13. Na oração “O pedido dos eleitores não foi
atendido”, o termo em destaque exerce função de:
(A) Objeto indireto.
(B) Agente da passiva.
(C) Predicativo do objeto.
(D) Adjunto adnominal.
(E) Complemento nominal.
Questão 14. Assinale a alternativa cujo período não é
composto por coordenação:
(A) Ignoramos como foi o término do namoro deles.
(B) Mandou o motorista do ônibus parar que estava passando
mal.
(C) Dormimos por dez horas, mas ainda estávamos cansados.
(D) O menino ora chorava, ora se conformava com a perda
do seu cãozinho.
(E) A menina mente muito; logo, ninguém acredita nela.
Questão 15. A respeito do emprego da vírgula, analise as
assertivas:
I. Para separar ou intercalar vocativos.
II. Para separar, nas datas, o nome do lugar.
III. Indicar elipse ou zeugma.
Está(ão) correta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III.
(E) I, II e III.

INFORMÁTICA
Questão 16. No Microsoft Windows 7, em português, no
Painel de Controle, no item Opções da Internet, o recurso
Proteção para Família pode ser encontrado na aba:
(A) Geral.
(B) Conteúdo.
(C) Segurança.
(D) Privacidade.
(E) Avançadas.
Questão 17. No Microsoft Windows 7, em português, qual
das alternativas abaixo indica um programa que não pertence
ao Sistema Operacional?
(A) Bloco de Notas (notepad.exe).
(B) Windows Explorer (explorer.exe).
(C) Acrobat Reader (AcroRd32.exe).
(D) WordPad (writer.exe).
(E) Editor do Registro (regeditexe).

Questão 18. No Microsoft Windows 7, em português, a
combinação de teclas utilizada para alternar entre as tarefas
abertas, ou seja, que estão sendo executadas, é:
(A) ALT + TAB.
(B) CTRL + ESC.
(C) CTRL + SHIFT.
(D) SHIFT + DEL.
(E) ALT + F4.
Questão 19. No Internet Explorer 10, em português, para
acrescentarmos uma página à lista de favoritos e, em seguida,
imprimirmos essa página, podemos usar, respectivamente, as
teclas de atalho:
(A) CTRL + P e CTRL + D.
(B) SHIFT + P e SHIFT + D.
(C) ALT + P e ALT + D.
(D) CTRL + D e CTRL + P.
(E) ALT + D e ALT + P.
Questão 20. No Internet Explorer 10, em português, para
ativarmos o Bloqueador de Pop-ups, acionaremos no menu
Ferramentas, Opções da Internet, na aba:
(A) Programas.
(B) Avançadas.
(C) Geral.
(D) Segurança.
(E) Privacidade.
Questão 21. No Microsoft Word 2013, em português, em sua
configuração padrão, os recursos Cabeçalho e Rodapé podem
ser encontrados na Guia:
(A) Design.
(B) Inserir.
(C) Correspondências.
(D) Revisão.
(E) Exibir.
Questão 22. No Microsoft Word 2013, em português, em sua
configuração padrão, dentre as opções abaixo, assinale a que
completa o texto de forma correta:
“Fornecer uma visão geral do seu documento adicionando
um(a)________. O texto usando estilo de título será incluído
automaticamente. Para incluir mais entradas, selecione o
texto e clique em Adicionar Texto. A tabela será atualizada
quando você clicar em Atualizar Tabela.”
(A) Tabela.
(B) Coluna.
(C) Sumário.
(D) Mala Direta.
(E) Comentário.
Questão 23. No Microsoft Word 2013, em português, em sua
configuração padrão, o Corretor Ortográfico pode ser
acionado pela tecla:
(A) F3.
(B) F4.
(C ) F5.
(D) F6.
(E) F7.
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Questão 24. No Microsoft Word 2013, em português, as
opções Retrato e Paisagem referem-se ao recurso:
(A) Tamanho.
(B) Colunas.
(C) Quebras.
(D) Orientação.
(E) Hifenização.
Questão 25. No Microsoft Word 2013, em português, as
opções Alinhamento, Recuo e Espaçamento são
configurações aplicáveis à(o):
(A) Fonte.
(B) Parágrafo.
(C) Estilo.
(D) Documento.
(E) Tabela.
Questão 26. No Microsoft Excel 2013, em português, dentre
as opções abaixo, são funções, exceto:

ATUALIDADES
Questão 31. Assinale a alternativa que apresenta o órgão que
está sendo investigado pela Polícia Federal, em relação a um
esquema de corrupção, na Operação Zelotes:
(A) Procuradoria Geral da União.
(B) Conselho de Administração de Recursos Fiscais.
(C) Tribunal de Contas da União.
(D) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
(E) Secretaria da Fazenda do Estado São Paulo.
Questão 32. Qual das alternativas indica um município que
não é limítrofe a Antônio Prado/RS?
(A) Ipê.
(B) São Marcos.
(C) Nova Roma do Sul.
(D) Garibaldi.
(E) Nova Pádua.

(A) T.
(B) TAXADIA.
(C) TAXA.
(D) TAXAJUROS.
(E) TEMPO.

Questão 33. O julgamento dos processos envolvendo a
Operação Lava Jato, deflagrada pela Polícia Federal do
Brasil, está sendo conduzido pelo juiz Sérgio Moro, no
Paraná, e por um juiz principal do Supremo Tribunal Federal.
Assinale a alternativa que apresenta esse juiz:

Questão 27. No Microsoft Excel 2013, em português, em sua
configuração padrão, o recurso Classificar pode ser
encontrado na Guia:

(A) Edson Fachin.
(B) Dias Toffoli.
(C) Ricardo Lewandowski.
(D) Gilmar Mendes.
(E) Teori Zavascki.

(A) Dados.
(B) Fórmulas.
(C) Inserir.
(D) Revisão.
(E) Arquivo.
Questão 28. No Microsoft Excel 2013, em português, ao
formatarmos uma célula, podemos escolher entre as
categorias abaixo, exceto:
(A) Contábil.
(B) Porcentagem.
(C) Fração.
(D) Especial.
(E) Dinheiro.
Questão 29. No Microsoft Excel 2013, em português, em sua
configuração padrão, são tipos de gráficos disponíveis,
exceto:
(A) Pizza.
(B) Rosca.
(C) Bolhas.
(D) Montanha.
(E) Radar.

Questão 34. No dia 22 de abril de 2016 foi assinado o acordo
resultante da Conferência das Nações Unidas sobre as
Mudanças Climáticas de 2015, conhecida pela sigla
. Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna:
(A) COP21.
(B) CNUMC15.
(C) COP15.
(D) CNUM21.
(E) COP16.
Questão 35. Assinale a alternativa que apresenta o estado em
que se localiza a foz do Rio Doce, gravemente poluído pelo
desastre de Mariana/MG:
(A) São Paulo.
(B) Minas Gerais.
(C) Espírito Santo.
(D) Rio de Janeiro.
(E) Bahia.

LEGISLAÇÃO

Questão 30. No Microsoft Excel 2013, em português, em uma
planilha são atribuídos os valores 2, 4, 6, 10, 12 e 14
respectivamente às células A1, A2, A3, B1, B2 e B3. 0 resultado
da função =MEDLA(A2:B3) inserida na célula A4 é:

Questão 36. De acordo com o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Antônio Prado/RS, os
cargos públicos serão providos, exceto:

(A) 8.
(B) 9,2.
(C) 9.
(D) 14.
(E) 36.

(A) Por nomeação.
(B) Por recondução.
(C) Por readaptação.
(D) Por reversão.
(E) Por indicação.
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Questão 37. Segundo a Lei Orgânica do Município de
Antônio Prado/RS, compete ao Município, concorrentemente
com a União ou o Estado, ou supletivamente a eles:

Questão 41. Em conformidade com a Lei Orgânica do
Município de Antônio Prado/RS, compete à Câmara
Municipal votar, com a sanção do Prefeito, exceto:

I. Zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública.
II. Promover o ensino, a educação e a cultura, especialmente
com a criação de locais para desenvolvê-los.
III. Estimular a educação e a prática desportiva.

(A) O Plano Plurianual.
(B) As diretrizes orçamentárias.
(C) Os orçamentos anuais.
(D) As metas secundárias.
(E) O plano de auxílio e subvenções.

Está(ão) correta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
Questão 38. Conforme a Lei Orgânica do Município de
Antônio Prado/RS, são tributos da competência municipal:
I. Imposto de propriedade predial e territorial urbana.
II. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos
a sua disposição.
III. Contribuição de melhoria, decorrente de ações de
estímulo a educação.
Está(ão) incorreta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
Questão 39. Em conformidade com a Lei Orgânica do
Município de Antônio Prado/RS, sujeita-se à perda do
mandato o vereador que:
I. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção,
de improbidade administrativa ou atentatórios às instituições
vigentes.
II. Proceder de modo incompatível com a dignidade da
Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.
III. Fixar domicílio eleitoral fora do Município, exceto com a
expressa autorização do Procurador do Município.
Está(ão) correta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.
Questão 40. Segundo o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos do Município de Antônio Prado/RS, nomeado que,
por prescrição legal, deva prestar caução como garantia, não
poderá entrar em exercício sem prévia satisfação dessa
exigência. A caução poderá ser feita por uma das
modalidades seguintes:
(A) Cheque pré-datado.
(B) Depósito em moeda corrente.
(C) Garantia hipotecária.
(D) Título de dívida pública.
(E) Seguro fidelidade funcional, emitido por instituição
legalmente autorizada.

Questão 42. Segundo a Lei Orgânica do Município de
Antônio Prado/RS, compete, privativamente, ao Prefeito:
I. Contratar a prestação de serviços e obras, observando o
processo licitatório.
II. Planejar e promover a execução dos serviços públicos
municipais.
III. Prover os cargos públicos e expedir os demais atos
referentes à situação funcional dos servidores.
Está(ão) correta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.
Questão 43. Conforme o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos do Município de Antônio Prado/RS, reversão é o
retomo do servidor aposentado por invalidez à atividade no
serviço público municipal, verificado, em processo, que não
subsistem os motivos determinantes da aposentadoria.
Quanto à reversão, pode-se afirmar que:
I. Far-se-á a pedido ou de ofício, condicionada sempre à
existência de vaga.
II. Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que,
mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para
o exercício do cargo.
III. Somente poderá ocorrer para cargo anteriormente
ocupado ou, se transformado, no resultante da transformação.
Está(ão) correta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.
Questão 44. Conforme o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos do Município de Antônio Prado/RS, são deveres do
servidor:
I. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
II. Lealdade às instituições a que servir.
III. Cumprimento às ordens superiores, sem exceção.
Está(ão) correta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.
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Questão 45. De acordo com o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Antônio Prado/RS,
após cada período de doze meses de vigência da relação entre
o Município e o servidor, terá este direito a férias, na seguinte
proporção:
I. Vinte e quatro dias corridos, quando houver tido de oito a
dezoito faltas.
II. Dezoito dias corridos, quando houver tido de vinte a vinte
e cinco faltas.
III. Doze dias corridos, quando houver tido de vinte e seis a
vinte e nove faltas.
Está(ão) incorreta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 46. “Esses antidiabéticos agem diretamente nas
células beta, que são as responsáveis pela produção de
insulina no pâncreas, estimulando sua liberação e, com isso,
diminuindo a glicose no plasma”. Trata-se dos(as):
(A) Meglinitidas.
(B) Sulfoniluréias.
(C) Tiazolidinedionas.
(D) Biguanidas.
(E) Inibidores da Alfa-glicosidase.
Questão 47. “É um derivado da PGEi usado no tratamento
da constipação idiopática crônica e síndrome do intestino
irritável com constipação”. Esse excerto se refere à qual
fármaco anti-inflamatório?
(A) Sulfasalazina.
(B) Leflunomida.
(C) Misoprostol.
(D) Lubiprostona.
(E) Alprostadil.
Questão 48. “Está estruturalmente relacionada com as
sulfonamidas e de modo similar inibe a síntese de folato via
inibição da di-hidropteroato sintetase. Ela é bacteriostática
contra Mycobacterium leprae, mas cepas resistentes são
encontradas. Também é empregada no tratamento de
pneumonia causada por Pneumocystis jiroveci em pacientes
infectados pelo HIV”. Esse excerto se refere à:
(A) Dapsona.
(B) Clofazimina.
(C) Ciclosserina.
(D) Etionamida.
(E) Fluroquinolonas.
Questão 49. “E considerado o único antipsicótico que tem
alguma utilidade em aliviar os sintomas negativos da
esquizofrenia.” Trata-se do(a):
(A) Tioridazina.
(B) Haloperidol.
(C) Clorpromazina.
(D) Fluofenazina.
(E) Risperidona.

Questão 50. “Possui alta afinidade pelos receptores
serotonérgicos 5HT2A e baixa afinidade pelos receptores
dopaminérgicos Dl e D2. Tem ainda alguma afinidade pelos
receptores alfal e alfa2- adrenérgicos e por receptores
histaminérgicos Hi e muito pouca afinidade por receptores
muscarínicos”. Esse excerto se refere à qual fármaco
antipsicótico?
(A) Flufenazina.
(B) Paliperidona.
(C) Quetiapina.
(D) Haloperidol.
(E) Ziprasidona.
Questão 51. Os Corticosteroides realizam diversas ações
importantes no corpo humano, possuindo um papel de relevo
no balanço eletrolítico (equilíbrio de íons e água) e na
regulação do metabolismo. Dentre os tipos de metabolismo
citados abaixo, qual não se caracteriza como efeito dos
corticosteroides?
(A) Metabolismo lipídico.
(B) Metabolismo proteico.
(C) Metabolismo dos carboidratos.
(D) Metabolismo celular.
(E) Metabolismo da água.
Questão 52. “Esses fármacos são inibidores fracos da
captação de serotonina. Seus efeitos terapêuticos parecem
estar relacionados com a capacidade de bloqueio dos
receptores 5HT2A pós-sinápticos. Com o uso crônico, esses
fármacos podem insensibilizar autorreceptores pré-sinápticos
5HTL\e, assim, aumentar a liberação de serotonina. Portanto,
são fármacos sedativos, provavelmente devido à potente
atividade bloqueadora Hi.”
O excerto acima se refere a quais fármacos?
(A) Nefazodona e sertralina.
(B) Duloxetina e nefazodona.
(C) Trazodona e Bupropiona.
(D) Nefazodona e trazodona.
(E) Mirtazapina e trazodona.
Questão 53. “Fármaco antidiabético
sensibilizador da insulina.” Trata-se de:

considerado

(A) Sulfoniluréias.
(B) Meglitinidas.
(C) Glitazonas.
(D) Tolazanida.
(E) Acetohexamida.
Questão 54. Sabe-se que os inibidores seletivos da captação
de serotonina (ISCSs) são particularmente eficazes no
tratamento do transtorno obsessivo e/ou compulsivo. O
fármaco aprovado para essa condição é:
(A) Lítio.
(B) Amitriptilina.
(C) Tranilcipromina.
(D) Fluvoxamina.
(E) Imipramina.
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Questão 55. De acordo com o decreto n° 7.508, as Comissões
Intergestores pactuarão:

Questão 59. Dentre os fármacos antiparkinson citados
abaixo, qual(is) pode(m) causar vasoespasmos periféricos?

I. Diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de
limites geográficos, referência e contra referência e demais
aspectos vinculados à integração das ações e serviços de
saúde entre os entes federativos.
II. Responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção
à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu
desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo as
responsabilidades individuais e as solidárias.
III. Diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e
interestadual, a respeito da organização das redes de atenção
à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à
integração das ações e serviços dos entes federativos.

I. Bromocriptina.
II. Entacapona.
III. Amantadina.

Está(ão) correta(s):

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
Questão 60. “É um inibidor da captação de serotonina e
norepinefrina que pode ser usado em depressões
acompanhadas de dor neuropática.” Trata-se do(a):
(A) Lítio.
(B) Duloxetina.
(C) Fluoxetina.
(D) Sertralina.
(E) Mirtazapina.

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
Questão 56. “Ele bloqueia os efeitos centrais das substâncias
que agem nos receptores benzodiazepínicos ansiolíticos”.
Trata-se do:
(A) Tepeex.
(B) Propofol.
(C) Midazolan.
(D) Fenobarbital.
(E) Flumazenil.
Questão 57. Assinale, nas opções abaixo, V para a(s)
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
( ) O fenobarbital provoca depressão respiratória, a qual é
estimulada pelo consumo de etanol.
( ) O fenobarbital é útil no tratamento da porfiria intermitente
aguda.
( ) A buspirona tem ações similares às dos chamados
benzodiazepínicos.
A sequência correta é:
(A) V; V; V.
(B) V; F; F.
(C) F; V; F.
(D) F; F; V.
(E) V; F; V.
Questão 58. “Causam morte por depressão respiratória e
cardiovascular se forem administrados em grandes doses,
constituindo um dos motivos pelos quais são atualmente
pouco utilizados como agentes ansiolíticos e hipnóticos”.
O excerto acima se refere ao(s):
(A) Barbitúricos.
(B) Benzodiazepínicos.
(C) Agonista da buspirona.
(D) Agonistas dos receptores 5-HT.
(E) Antagonistas dos receptores
(propranolol).

beta-adrenérgicos
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