
 

1ª PARTE – CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

FARMÁCIA 

01. Apesar de amplamente utilizados, a polêmica sobre a eficácia terapêutica e, 

principalmente, a toxicidade dos AINE (antiinflamatórios não-esteroidais), entre eles os 

salicilatos, continua. Após administração por via oral, a absorção dos salicilatos ocorre, 

principalmente, na parte superior do intestino delgado. O pico de concentração plasmática 

é atingido em cerca de 30 minutos a 2 horas. Os salicilatos são distribuídos para quase 

todos os tecidos e líquidos do organismo e, de 80 a 90% ligam-se às proteínas 

plasmáticas. No momento da prescrição, o risco/benefício deve ser levado em 

consideração. Assinale a alternativa correta em relação aos efeitos tóxicos mais comuns 

dos salicilatos: 

a) Efeitos gastrintestinais: o que surge com maior frequência é a irritação gástrica. Esse 

efeito está relacionado com a ação direta sobre a mucosa e com a inibição da síntese de 

prostaglandinas gástricas, em especial a prostaglandina E1 (PGE1) e a prostaciclina 

(PGI2), que modulam a secreção gástrica e promovem a secreção de um muco citoprotetor 

pelo intestino. Esta inibição pode tornar o estômago mais suscetível à lesão. 

b) O AAS pode prolongar o tempo de gravidez, retardando o parto de 3 a 10 dias. Seu uso 

deve ser evitado no último trimestre desse período, principalmente nos 5 dias anteriores ao 

parto. Esse efeito se deve à inibição das prostaglandinas (PG) das séries E e F que são 

poderosos agentes úterotrópicos. Além disso, devido ao efeito antiplaquetário, há aumento 

do sangramento pós-parto e neonatal. 

c) Doses de 80mg/dia de AAS são suficientes para inativar a tromboxana A2 (TXA2), um 

poderoso vasodilatador e desagregante de plaquetas, aumentando o tempo de 

sangramento. Além disso, o AAS é capaz de inibir a produção da prostaglandina I2 

(PGI2), um vasodilatador e antiagregante plaquetário. A produção de PGI2 volta ao 

normal em poucas horas, enquanto a produção de TXA2 ainda se encontra inibida.  

d) Os salicilatos estimulam apenas indiretamente a respiração. Doses terapêuticas 

promovem o desacoplamento da fosforilação oxidativa, induzindo, desta forma, o 

consumo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono que estimula a respiração. 

02. Raramente um produto farmacêutico possui, na sua composição, apenas o princípio 

ativo. É comum a utilização de pelo menos um até dezenas de excipientes, cada um com 

sua característica e função na formulação. Dos itens abaixo, qual contém um ou alguns 

excipientes cuja função farmacotécnica está incorreta: 

 

a) Agentes diluentes proporcionam maior volume às formulações, principalmente no 

preparo de comprimidos. Umectantes previnem o ressecamento de cremes e pomadas. 

Edulcorantes conferem sabor doce às formas líquidas.  

 

b) Agentes desintegrantes promovem o rompimento mais rápido da massa sólida em 

partículas menores. Estabilizantes tornam os preparados resistentes às mudanças de pH na 



diluição. Suspensores reduzem a tensão superficial ou interfacial. 

c) Agentes antioxidantes previnem a deterioração dos produtos pelo processo oxidativo. 

Antiaderentes impedem a adesão de massas nas partes das máquinas de produção. 

Quelantes complexam e solubilizam metais. 

d) Agentes flavorizantes dão sabor e odor agradáveis ao produto farmacêutico. Solventes 

dissolvem uma ou mais substâncias no preparo de soluções e devem ser estéreis no 

preparo de injetáveis. Conservantes impedem o crescimento de microorganismos. 

 

03. O estudo da estabilidade de uma formulação farmacêutica leva à previsão do prazo de 

validade do produto. O estudo da degradação do fármaco na formulação é essencial, mas 

outros ensaios sobre a forma farmacêutica são necessários e exigidos para corroborar a 

validade proposta. No caso dos comprimidos, os testes são: 

a) Friabilidade, potência, umidade, aparência, dureza, fragilidade e cor. 

b) Dureza, umidade, dissolução, pH, homogeneidade, aparência e concentração. 

c) Dissolução, cor, odor, dureza, umidade, aparência e friabilidade. 

d) Potência, dissolução, friabilidade, pH, redispersibilidade, umidade e cor. 

 

04. Fármaco que evita ou elimina a depressão respiratória excessiva provocada pela 

administração de analgésicos narcóticos: 

a) Metadona 

b) Etoeptazina 

c) Alfaprodina 

d) Ciclorfano 

 

05. Dentre os diluentes abaixo, marque o que pode ser utilizado para a fabricação de 

comprimidos que se dissolvam na boca, mas tem a desvantagem de poder provocar 

problemas durante a compressão: 

a) Manitol 

b) Sacarose  

c) Lactose 

d) Sorbitol 

 



06. Agente diurético de alça derivado do ácido fenoxiacético que atua inibindo 

seletivamente a reabsorção de Cloreto de Sódio (NaCl) no ramo ascendente espesso da 

alça de Henle: 

a) Ácido Etacrínico 

b) Espironolactona 

c) Furosemida 

d) Hidroclorotiazida 

 

07. Na determinação de peso para supositórios e óvulos deve-se pesar, individualmente, 

20 unidades e determinar o peso médio. Pode tolerar-se não mais que: 

a) Três unidades fora dos limites especificados (±5%) em relação ao peso médio, porém, 

nenhuma poderá estar acima do dobro da porcentagem indicada.  

b) Duas unidades fora dos limites especificados (±5%) em relação ao peso médio, porém, 

nenhuma poderá estar acima do dobro da porcentagem indicada. 

c) Duas unidades fora dos limites especificados (±5%) em relação ao peso médio, porém, 

nenhuma poderá estar acima ou abaixo do dobro da porcentagem indicada. 

d) Três unidades fora dos limites especificados (±5%) em relação ao peso médio, porém, 

nenhuma poderá estar acima ou abaixo do dobro da porcentagem indicada. 

 

08.  Sobre as formas farmacêuticas semi-sólidas é incorreto afirmar que:  

a) Os cremes evanescentes são emulsões de óleo-em-água que contém grande 

porcentagem de água e ácido esteárico. 

b) As preparações transdérmicas são massas adesivas ou semi-sólidas na qual o material 

adesivo usado pode conter uma base de resina sintética impregnada com o fármaco. 

c) Um gel constituído de pequenas partículas distintas é denominado de sistema de duas 

fases, também chamado de magma. 

d) As pastas são preparações destinadas a aplicação sobre a pele, geralmente contendo 

uma maior proporção de material sólido (cerca de 25% ou mais). 

 

09. O propoxifeno é uma droga analgésica que possui propriedades analgésicas muito 

semelhantes àquelas dos opiáceos como a morfina. Esta droga pode ser ingerida por via 

oral, de modo que as sensações boas de sedação produzidas pelos opiáceos podem ser 

induzidas sem a necessidade dos recursos intravenosos necessários para a infusão de 

heroína. O tratamento da overdose com propoxifeno é principalmente de apoio. A 

administração de qual droga reverte o efeito tóxico do propoxifeno? 

 

a) Naloxona 



 

b) Metaqualona 

c) Dietilamida do ácido lisérgico 

d) Fenciclidina 

 

10. A farmacocinética de uma substância farmacológica é importante para a definição da 

forma farmacêutica a ser produzida, da dose terapêutica e do modo de administração. Os 

processos cinéticos que ocorrem com o fármaco no organismo vivo, em sequência, são: 

a) Distribuição, absorção, biotransformação e eliminação 

b) Absorção, biotransformação, distribuição e eliminação 

c) Transporte, absorção, biotransformação e eliminação 

d) Absorção, distribuição, biotransformação e eliminação 

 

11. Entre as diferenças entre cremes e pomadas, podemos apontar como correta: 

a) Pomadas são preparações semissólidas e cremes são emulsões líquido-viscosas ou 

semissólidas. 

b) Pomadas tem alta porcentagem de material sólido e os cremes tem baixa porcentagem.  

c) Pomadas são preparadas por dissolução e os cremes são preparados por dispersão de 

pós. 

d) Pomadas só podem ser acondicionadas em tubos de vidro ou plástico e os cremes só 

podem ser acondicionados em frascos plásticos. 

  

12. Agentes antimaláricos são fármacos empregados no tratamento ou profilaxia da 

malária. Quanto à classificação, qual fármaco é considerado da classe química das 

acridinas: 

a) Mefloquina 

b) Nitroguanila 

c) Aminocriquina 

d) Febrifugina 

 

 

13. Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos, os consumidores são obrigados à: 

a) Acondicionar os resíduos sólidos gerados indiferenciadamente. 

b) Disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis não recicláveis para 

descarte. 

c) Acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados. 

 



d) Disponibilizar os resíduos sólidos para o poder municipal acondicioná-los e transportá-

los adequadamente. 

 

14. Os conservantes interferem no crescimento microbiano, na multiplicação e no 

metabolismo por meio de um ou mais de um mecanismo. São mecanismos dos 

conservantes, exceto: 

a) Modificação da permeabilidade da membrana celular e liberação dos constituintes 

celulares (lise total). 

b) Coagulação irreversível dos constituintes citoplasmáticos (p. ex. precipitação de 

proteínas). 

c) Oxidação dos constituintes celulares. 

d) Inibição do metabolismo celular, como a interferência com sistemas enzimáticos ou 

inibição da síntese da parede celular. 

 

15. Quanto aos Helmintos Intestinais e seu diagnóstico laboratorial, a alternativa incorreta 

é: 

a) Áscaris lumbricoides são os maiores nematódeos gastrointestinais humanos, que 

residem no duodeno/jejuno proximal, e seu diagnóstico se dá pelo isolamento do verme 

adulto ou pela demonstração de ovos amarelo-acastanhados com camada mamilada 

irregular nas fezes. 

b) Taenia saginata é um cestódeo achatado que se desenvolve a partir de cisticercos 

ingeridos de carne infectada mal cozida no intestino delgado. O diagnóstico se dá pela 

detecção de ovos esféricos indistinguíveis de outras espécies de Taenia nas fezes ou pregas 

perianais. 

c) Trichiuris trichiura são nematódeos pequenos (até 50mm), encontrados especialmente 

no ceco e seu diagnóstico se dá pelo achado de ovos em forma de barril com conexões 

refráteis pelo exame de fezes de rotina. 

d) Enterobius vermiculares são trematódeos pequenos (50mm), que residem no ceco e 

adjacências, sem bulbo esofagiano e seu diagnóstico se dá principalmente pelo exame de 

fezes de rotina. 

_________________________________________________________________________ 

16. Cocobacilos gram-negativos, oxidase +, catalase +, ágar chocolate + e ágar sangue 

positiva, identifica qual bactéria? 

 

a) Haemophilus spp 

 

b) Pasteurella spp 

 

c) Bordetella spp 

 

d) Brucella spp 

 



 

17. O Trypanossoma cruzi é o agente etiológico da tripanossomíase americana, 

esquizotripanose ou doença de chagas. A forma responsável pela manutenção da infecção 

no vetor, hospedeiro invertebrado, é: 

a) Tripomastigota 

b) Amastigota 

c) Epimastigota 

d) Tanto Tripomastigota quanto Amastigota 

 

18. O efeito esperado, após a administração intravenosa acidental, de elevadas doses de 

um anestésico local do tipo amida é: 

a) Broncoconstricção 

b) Falência renal 

c) Danos hepáticos 

d) Convulsão  

 

19. As alterações nos medicamentos podem ser provocadas por influência do meio 

ambiente, tais como a temperatura, a umidade e os gases que compõem o próprio ar; 

outras relacionadas às interações que podem ocorrer entre os fármacos com excipientes 

e/ou adjuvantes; ou ainda por fatores como o pH do meio, a qualidade dos recipientes, a 

presença de impurezas, etc. Podem ser citados como os processos mais frequentes: 

a) Polimerização, inversão, tautomerização e esterificação 

b) Dimerização, metilação, acilação e decomposição 

c) Hidrólise, oxidação-redução, fotólise e racemização 

d) Isomerização, saponificação, conjugação e hidrólise 

 

20. Indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de 

dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua 

excreção na urina. Tal definição diz respeito a: 

a) Biodisponibilidade 

b) Bioequivalência 

c) Tempo de meia vida 

d) Equivalente farmacêutico 

 


