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Conhecimentos Gerais
Português

(8 questões)

(15 questões)
1. Considere as afirmativas abaixo sobre acentuação
tônica e acentuação gráfica:

Texto

I. Todas as sílabas tônicas das palavras da Língua
Portuguesa, isto é, as que são pronunciadas
mais fortemente, recebem um acento gráfico.
II. As palavras tertúlias e estéreis recebem
acento porque são paroxítonas terminadas
em ditongos orais.
III. A palavra possível é acentuada por ser uma
paroxítona terminada em “l”.
IV. O acento na forma verbal vêm justifica-se
porque o verbo vir deve receber acento circunflexo quando conjugado na terceira pessoa do plural.

Pode haver discussões burras sobre inteligência? Sim.
Elas são mais comuns que discussões profanas sobre
religião. Recentemente, quem levantou mais uma
dessas tertúlias estéreis foi James Watson, um dos
ganhadores do Nobel de medicina em 1962, quando
afirmou: “A inteligência dos africanos não é a mesma
que a nossa.” Depois desculpou-se, mas era tarde. Foi
aposentado compulsoriamente da instituição de pesquisa a que pertencia.
Seguiu-se então o falso debate sobre se uma raça é
mais inteligente do que outra, quando tudo o que se
queria discutir era se ainda era possível, no mundo
politicamente correto de hoje, fazer esse tipo de
comparação. Não é. Até porque não se chega a lugar
algum. Como e em que direção podem avançar as
discussões sobre inteligência? As mais ponderadas e
surpreendentes respostas vêm dos neodarwinistas, os
sucessores intelectuais de Charles Darwin (1809-1882).
Eles avançam porque superaram a questão de quem é
mais inteligente para se dedicar a mapear por que as
inteligências diferem entre si. Os neodarwinistas partem do pressuposto correto de que pode haver maior
variação entre pessoas de uma mesma raça do que
entre pessoas de raças diferentes.
Enterrada a comparação entre raças, pode-se tranqüilamente focar em comparar como povos diferentes
desenvolveram inteligências diferentes. Para os neodarwinistas, isso significa estudar como a evolução
humana trabalhou sobre propriedades físicas e químicas do cérebro humano em cada etapa e em cada
nicho onde populações se isolaram através de eras.
Nesse contexto puramente científico, a frase de Watson
não deveria causar nenhum furor. Mas, como se sabe,
as discussões sobre inteligência tendem a ser burras.
Adaptado de: Pense bem antes… Veja (São Paulo): n. 45, p. 124, 14
nov. 2007.

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente I e III estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Somente I, II e IV estão corretas.
Somente II, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

2. Assinale a alternativa correta quanto à regência
verbal e nominal, segundo a norma culta da Língua
Portuguesa.
a. (
b.
c.

d.

e.

) O Nobel é um prêmio que todos os cientistas
aspiram.
( ) O problema – discussão sobre inteligência –
resultou na polêmica que o texto se referiu.
( ) Sabendo que afirmações racistas implicam na
rejeição das pessoas que lhes emitem, alguns
cientistas se recusam a comparar raças.
( ) Em contextos científicos, prefere-se mais a
estudar as causas do que a fazer discussões
estéreis.
( X ) Os estudos dos neodarwinistas visam a descobrir por que as inteligências diferem tanto
entre pessoas da mesma raça.
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3. Numere os termos (sublinhados no primeiro parágrafo do texto) de acordo com a classificação sintática.
Classificação sintática

Termos

I.
II.
III.
IV.

(
(

Sujeito
Predicado nominal
Objeto direto
Complemento
nominal

(
(

) de pesquisa
) mais uma dessas
tertúlias estéreis
) a inteligência dos
africanos
) são mais comuns
que discussões profanas sobre religião

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

I, IV, III, II.
II, III, I, IV.
III, IV, II, I.
IV, III, I, II.
IV, III, II, I.

5. Assinale a alternativa correta.
Analise cada par de frases e identifique aquele no qual
a segunda frase mantém o sentido da primeira.

b.

c.

d.

4. Considere as afirmativas abaixo sobre a grafia das
palavras destacadas na oração:
“Eles avançam porque superaram a questão de quem
é mais inteligente para se dedicar a mapear por que
as inteligências diferem entre si.”
I. O vocábulo porque (escrito junto e sem
acento) é uma conjunção explicativa que liga
a segunda oração à primeira, expressando
idéia de explicação.
II. Em por que (escrito separado e sem acento) o
por é preposição e o que é pronome relativo,
substituindo a palavra “questão”.
III. O vocábulo por que (escrito separado e sem
acento) introduz uma oração interrogativa
indireta que, no exemplo acima, significa: Por
que as inteligências diferem entre si?
Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Somente I está correta.
Somente I e II estão corretas.
Somente I e III estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.
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) • Debates sobre quem é mais inteligente correm risco de partirem de falsos argumentos.
• Discussões sobre inteligência partem muitas
vezes de argumentos científicos.
( X ) • O cotejo da cor da pele, do volume cerebral
e do formato do crânio gozava de respeito
científico.
• A comparação de aspectos físicos raciais –
cor da pele, tamanho do cérebro, formato da
caixa craniana – era aceita no meio científico .
( ) • O cientista brasileiro Gilberto Freyre se recusou a comparar raças para confrontar culturas.
• O cientista brasileiro Gilberto Freyre fez
experiências com diferentes povos para apontar a superioridade racial de alguns deles.
( ) • Nativos da Polinésia vivem há milhares de
anos em ambientes naturais que dispensam a
habilidade de saber contar.
• Povos de algumas regiões da Polinésia
sobrevivem até os dias de hoje porque desenvolveram um prodigioso talento matemático.
( ) • Os judeus asquenazes da Europa Central e
Oriental são exemplos clássicos de indivíduos
dotados de grande habilidade com números.
• O desempenho abaixo da média dos judeus
asquenazes da Europa Central e Oriental em
abstrações lógicas é uma prova da superioridade de sua raça.

a. (

e.

6. Dada a frase abaixo, assinale a alternativa correta.
“Os neodarwinistas partem do pressuposto correto de
que pode haver maior variação entre pessoas de uma
mesma raça do que entre pessoas de raças diferentes.”
A palavra destacada pode ser substituída, sem alterar
o sentido do texto, por:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

princípio
regulamento
condicionamento
teorema
ditado
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7. Imagine que o cientista James Watson deseje
escrever uma carta explicando-se a algumas personalidades brasileiras. Identifique os pronomes de tratamento que seriam adequados para as autoridades
listadas a seguir.
Pronomes de tratamento
I.
II.
III.
IV.
V.

Vossa Eminência
Vossa Excelência
Vossa Magnificência
Vossa Senhoria
Senhor

Atualidades

9. Assinale a alternativa que indica o fato histórico
que pode ser apontado entre as conseqüências da
Segunda Guerra Mundial.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Autoridades
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Senador da república
Diretor de órgão público
Reitor de universidade
Pesquisador em instituição de pesquisa
Cardeal

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

I, III, II, IV, II.
II, III, IV, V, I.
II, IV, III, I, V.
II, IV, III, V, I.
III, IV, II, V, I.

8. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal em relação aos pronomes de
tratamento empregados na redação oficial.
a. (
b.
c.

d.

e.

) Recebei Vossa Magnificência nosso protesto
de consideração.
( X ) Vossa Senhoria não entendeu minha declaração sobre os diferentes tipos de inteligência.
( ) Vossa Excelência tendes sido mal informados sobre as pesquisas desenvolvidas na
instituição.
( ) Informo a V. Sa. de que vossas observações
serão levadas em consideração no relatório
final.
( ) Vossa Eminência sereis oportunamente informado dos resultados.

(7 questões)

A “Guerra Fria”.
A “Guerra do Ópio”.
O surgimento da “Liga das Nações”.
A invasão da Polônia pelas tropas alemãs.
A fundação do partido nacional dos trabalhadores alemães (nazista).

10. Mahatma Gandhi, na luta contra o domínio inglês,
adotou como estratégia a desobediência, o não pagamento de impostos e o boicote aos produtos ingleses.
Gandhi é o grande herói da independência do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Israel.
Butão.
Índia.
Indonésia.
Afeganistão.

11. No fim do século XIX, Theodor Herzl escreveu
o livro O Estado Judeu em que lançou as bases do
sionismo, movimento que pretendia a criação de um
território para o povo judeu.
Em maio de 1948, o sonho de Herzl tornou-se realidade com a criação do (da):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Estado de Israel.
Estado Palestino.
Estado de Yerushalaim.
Organização Sionista Mundial.
Organização para a Libertação da Palestina.
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12. Em 2 de dezembro de 1945, realizaram-se eleições no Brasil. Assinale a alternativa que indica o
candidato eleito, o primeiro após o longo governo de
Getúlio Vargas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Plínio Salgado.
Carlos Lacerda.
Jânio da Silva Quadros.
Brigadeiro Eduardo Gomes.
General Eurico Gaspar Dutra.

13. O grito de “Diretas Já” ecoou em um famoso comício ocorrido em São Paulo em 1985. O objetivo dos
líderes que participaram deste comício era:
a. ( ) A renúncia do Presidente Jânio Quadros.
b. ( ) A renúncia do Presidente Fernando Collor de
Mello.
c. ( X ) A realização de eleições diretas para presidente da República, uma vez que os presidentes eram eleitos indiretamente.
d. ( ) A deposição do Marechal Humberto de
Alencar Castello Branco e a eleição de um
novo presidente.
e. ( ) A volta do sistema de eleições para os cargos
do executivo e legislativo, até então escolhidos – de acordo com o critério de antiguidadepor uma junta militar.

14. Adolescentes de New York calçam tênis confeccionados em Taiwan com couro produzido no Brasil.
Meninas francesas brincam com bonecas feitas na
China com matérias primas vindas da Venezuela, da
Guatemala e da Alemanha. No mundo dos nossos dias
mercadorias, dinheiro, idéias vão de um lugar ao outro
como num passe de mágica. O mundo nunca foi tão
pequeno.
Assinale a alternativa que identifica o fenômeno da
vida atual a que o texto se refere.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Conflito norte-sul.
Globalização.
Revolução Bolivariana.
Explosão demográfica.
Primeira Revolução Industrial.
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15. Assinale a alternativa que completa a frase.
Em 1985, Gorbachev assumiu o poder na URSS com
o firme objetivo de reformar para recuperar o país. As
reformas de Gorbachev iniciaram um processo liberalizante, cuja conseqüência foi:
a. ( ) O início da Guerra Fria.
b. ( ) A invasão do Afeganistão pelas tropas
soviéticas.
c. ( ) O fortalecimento da União Soviética e do
Pacto de Varsóvia.
d. ( ) A invasão da Mongólia pela URSS para estancar o nacionalismo local.
e. ( X ) Os movimentos autonomistas de países que
formavam o bloco soviético e o fim da URSS.
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Conhecimentos Específicos
16. Entre os princípios e as diretrizes do SUS estão a
universalidade, a integralidade, a equidade, a descentralização e o controle social. Em relação à Assistência
Farmacêutica no serviço público de saúde, é correto
afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Um serviço equânime significa fornecer, gratuitamente, medicamentos para a população
de baixa renda.
( ) Com a descentralização, a responsabilidade
pelo financiamento e aquisição dos medicamentos para a atenção básica é da gestão
municipal.
( ) O controle social exercido pelos Conselhos
Municipais de Saúde não tem ingerência
sobre o Plano Municipal de Assistência
Farmacêutica.
( X ) Para que haja integralidade das ações e serviços de saúde, as ações e os serviços de assistência farmacêutica não devem ser reduzidos
à logística do medicamento (aquisição, armazenamento e distribuição).
( ) Para um atendimento universal, os usuários
que necessitam receber medicamentos no
serviço público de saúde devem possuir prescrição também oriunda do serviço público de
saúde.

(15 questões)

17. As Políticas Farmacêuticas (Política Nacional de
Medicamentos e Política Nacional de Assistência
Farmacêutica) são documentos que estabelecem diretrizes, objetivos, intenções e decisões de caráter geral
para a Assistência Farmacêutica no país. Em relação a
estes documentos, é correto afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A Política Nacional de Medicamentos é o
instrumento norteador de todas as ações no
campo das políticas, envolvendo tanto o setor
público quanto o privado de atenção à saúde
do país.
( ) A Política Nacional de Assistência Farmacêutica
é o instrumento norteador de todas as ações
no campo da política de medicamentos, que
dizem respeito apenas ao setor público de
atenção à saúde do país.
( ) A Política Nacional de Medicamentos é uma
política norteadora para a formulação de políticas setoriais, tais como políticas de ciência
e tecnologia, desenvolvimento industrial,
formação de recursos humanos, entre outras,
garantindo a intersetorialidade inerente
ao SUS e envolvendo tanto o setor público
quanto o privado de atenção à saúde.
( ) A Política Nacional de Assistência Farmacêutica
é uma política norteadora para a formulação
de políticas setoriais, tais como políticas de
medicamentos, ciência e tecnologia, desenvolvimento industrial, formação de recursos
humanos, entre outras, garantindo a intersetorialidade inerente ao SUS e envolvendo apenas
o setor público de atenção à saúde.
( X ) A Política Nacional de Assistência Farmacêu
tica é uma política norteadora para a formulação de políticas setoriais, tais como políticas
de medicamentos, ciência e tecnologia,
desenvolvimento industrial, formação de
recursos humanos, entre outras, garantindo
a intersetorialidade inerente ao SUS e envolvendo tanto o setor público quanto o privado
de atenção à saúde.
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18. Sobre as ações preconizadas no chamado ciclo
logístico da assistência farmacêutica, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O armazenamento é uma atividade primordial
para garantir o abastecimento e o acesso ao
medicamento, sendo recomendada a combinação dos diversos métodos (perfil epidemiológico, consumo histórico, consumo mensal
médio, oferta de serviços).
( X ) A seleção é um processo de escolha, baseado
em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, estabelecidos por uma Comissão
de Farmácia e Terapêutica (CFT), sendo considerada a atividade mais importante, pois é a
partir dela que são desenvolvidas as demais
atividades.
( ) A distribuição objetiva suprir necessidades
de medicamentos em quantidade, qualidade e menor custo-efetividade, devendo
ser realizada de acordo com a programação,
objetivando manter a regularidade do abastecimento, exigindo pessoal qualificado com
conhecimento da legislação vigente, especialmente aquela relacionada à licitação.
( ) A programação envolve atividades de recepção, estocagem, guarda, conservação e controle de estoque de medicamentos, sendo
necessários rigorosos procedimentos técnicoadministrativos com instrumentos próprios de
controle e registro das informações, assegurando a conservação dos produtos e evitando
perdas e desperdícios.
( ) A aquisição trata do suprimento de medicamentos às unidades de saúde, em quantidade,
qualidade e tempo adequados, devendo ser
rápida, segura, eficiente, e exigir transporte
adequado e seguro.
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19. A dispensação de medicamentos é o ato profissional farmacêutico, de atendimento a um paciente com
necessidades e características específicas, sendo uma
das últimas oportunidades de identificar, corrigir ou
reduzir possíveis riscos associados à terapêutica medicamentosa. Na dispensação, o farmacêutico poderá
substituir o medicamento prescrito nas seguintes
situações:
a. ( X ) Substituição do medicamento de referência
prescrito, exclusivamente, pelo genérico correspondente e, neste caso, deve colocar seu
carimbo, no qual constam seu nome, inscrição
no CRF e datar e assinar, desde que não haja
restrições expressas pelo prescritor, de próprio
punho.
b. ( ) Substituição do medicamento de referência
prescrito pelo genérico correspondente ou
por um medicamento similar e, neste caso,
deve colocar seu carimbo, no qual constam
seu nome, inscrição no CRF e datar e assinar,
desde que não haja restrições expressas pelo
prescritor, de próprio punho.
c. ( ) Substituição do medicamento genérico prescrito pelo medicamento de referência correspondente ou por um medicamento similar e,
neste caso, deve colocar seu carimbo, no qual
constam seu nome, inscrição no CRF e datar e
assinar, desde que não haja restrições expressas pelo prescritor, de próprio punho.
d. ( ) Substituição do medicamento de referência
prescrito pelo genérico correspondente ou
por um medicamento similar e, neste caso,
deve colocar seu carimbo, no qual constam
seu nome, inscrição no CRF e datar e assinar,
independente de restrições expressas pelo
prescritor.
e. ( ) Substituição do medicamento de referência
prescrito exclusivamente, pelo genérico correspondente e, neste caso, deve colocar seu
carimbo, no qual constam seu nome, inscrição
no CRF e datar e assinar, independente de
restrições expressas pelo prescritor.
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20. Para a compra de medicamentos para o serviço público de saúde devem ser obedecidos critérios técnicos e legais, bem como o planejamento e as estratégias de gestão da
Assistência Farmacêutica. A respeito das modalidades de compra de medicamentos, é
correto afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) “Concorrência” pode ser utilizada para compras de até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais); o edital deve ser divulgado em local público, possibilitando aos fornecedores poderiam manifestar seu interesse em participar do processo com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas.
( ) “Convite” é destinado a compras de até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta
mil reais), sendo que o edital deve ser publicado no Diário Oficial e em jornal de
grande circulação, com prazo mínimo de divulgação de 15 dias, para que os interessados qualificados e que atenderem a todas as exigências de cadastramento,
até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, possam apresentar suas propostas.
( X ) “Pregão” destina-se a compras de bens de qualquer valor, cujos padrões de qualidade e desempenho possam ser claramente definidos de forma objetiva no edital
publicado no Diário Oficial, Internet, em jornal de grande circulação, com prazo
mínimo de divulgação de 8 dias úteis; tal modalidade possui uma fase de lances,
quando o autor da proposta selecionada de maior preço é convidado a oferecer
um preço menor do que a proposta de menor preço e assim por diante.
( ) “Registro de preços” é destinado a compras acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinqüenta mil reais), sendo que o edital deve ser publicado no Diário Oficial e em
jornal de grande circulação, com prazo mínimo de divulgação de 30 dias, para que
quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de
seu objeto, possam apresentar suas propostas.
( ) A “tomada de preços” é um tipo especial de licitação, realizada obrigatoriamente
nas modalidades de concorrência ou pregão, em que ao final é firmada uma ata
de registro de preços, a qual fica à disposição da administração pública por até 12
meses, para efetuar a contratação quando e se necessário, contendo averbados os
bens, os preços, os fornecedores e as condições das contratações.
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21. O Pacto de Gestão para o SUS apresenta novas
formas de alocação de recursos federais para o SUS
agrupando os recursos de custeio em blocos de financiamento, sendo que para a Assistência Farmacêutica
foi previsto o financiamento através dos recursos do
Bloco da Assistência Farmacêutica, o qual foi dividido
nos seguintes componentes:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Componente da Assistência Farmacêutica
Básica, componente da Assistência
Farmacêutica Estratégica, componente de
Medicamentos de Dispensação em caráter
Excepcional e componente da Assistência
Farmacêutica para a Saúde Mental.
( ) Componente da Assistência Farmacêutica
Básica, componente da Assistência
Farmacêutica Estratégica, componente de
Medicamentos para a Saúde da Mulher e Antiretrovirais e DST/AIDS.
( ) Componente da Assistência Farmacêutica
Básica, componente de Medicamentos
para a Saúde da Mulher, componente de
Medicamentos de Dispensação em caráter
Excepcional e componente de Organização da
Assistência Farmacêutica.
( X ) Componente da Assistência Farmacêutica
Básica, componente da Assistência
Farmacêutica Estratégica, componente de
Medicamentos de Dispensação em caráter
Excepcional e componente de Organização da
Assistência Farmacêutica.
( ) Componente da Assistência Farmacêutica
Básica, componente da Assistência
Farmacêutica para a Saúde Mental, componente de Medicamentos de Dispensação
em caráter Excepcional e componente de
Organização da Assistência Farmacêutica.

Página 10

22. Do ponto de vista dos serviços públicos de saúde,
é fundamental que os profissionais tenham capacidade técnica para avaliar estudos farmacoeconômicos,
enquanto instrumentos que auxiliam na escolha das
melhores alternativas terapêuticas, visando a uma
melhor aplicação dos recursos. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que caracteriza um estudo farmacoeconômico metodologicamente adequado.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Definição do objetivo e do contexto do
estudo, seleção e definição das alternativas a
serem avaliadas, definição dos riscos esperados, estimativa dos custos, levantamento dos
desfechos esperados, ajuste temporal (desconto) e análise de sensibilidade.
( ) Definição do objetivo, seleção e definição
das alternativas a serem avaliadas, definição
da perspectiva do estudo, estimativa dos
custos, levantamento dos desfechos esperados, ajuste temporal (desconto) e análise de
sensibilidade.
( ) Definição do contexto do estudo, seleção e
definição das alternativas a serem avaliadas,
definição dos riscos esperados, eleição do
método de avaliação, estimativa dos custos e
ajuste temporal (desconto).
( ) Definição do objetivo e do contexto do
estudo, seleção e definição das alternativas
a serem avaliadas, definição da perspectiva
do estudo, eleição do método de avaliação,
estimativa dos custos, levantamento dos desfechos esperados.
( X ) Definição do objetivo e do contexto do
estudo, seleção e definição das alternativas
a serem avaliadas, definição da perspectiva
do estudo, eleição do método de avaliação,
estimativa dos custos, levantamento dos desfechos esperados, ajuste temporal (desconto)
e análise de sensibilidade.
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23. Com relação à estabilidade das emulsões, escolha
a alternativa correta:
a. (
b.
c.
d.

e.

) O aumento da viscosidade da fase externa
não modifica a estabilidade da emulsão.
( ) A coalescência é um efeito comum nas emulsões altamente estáveis.
( ) As emulsões são consideradas sistemas termodinamicamente estáveis.
( X ) Os tensoativos têm a finalidade de diminuir
a tensão superficial, proporcionando um
aumento da estabilidade da emulsão.
( ) Quanto mais homogêneo o tamanho das
partículas dispersas, menor a estabilidade da
emulsão.

24. A pomada simples é constituída de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

26. A digoxina é um importante glicosídio cardioativo
(aumenta a atividade vagal e inibe a bomba de Na+/
K+) indicado no tratamento de insuficiência cardíaca
congestiva e taquiarritmias supraventriculares.
Assinale a alternativa correta relacionada ao uso da
digoxina.
a. (

b.
c.
d.

e.

Lanolina e vaselina.
Lanolina e glicerina.
Vaselina e glicerina.
Glicerina e gelatina.
Glicerina e propilenoglicol.

25. Assinale a alternativa incorreta:
a. (
b.

c.

d.

e.

) A via transdérmica permite a eliminação do
efeito de primeira passagem hepática.
( ) O fundamento das formas de ação prolongada é a manutenção de concentrações plasmáticas aproximadamente constantes.
( X ) Substâncias ativas com elevado tempo de
meia-vida biológica são candidatas ideais para
obtenção de formas farmacêuticas de ação
prolongada.
( ) A via transdérmica permite evitar os problemas de degradação em meio ácido associados
à via oral.
( ) A eliminação dos picos plasmáticos é uma
característica típica do perfil de biodisponibilidade dos sistemas transdérmicos.

) Pacientes com insuficiência renal podem
utilizar a mesma dose que os pacientes com
função renal normal.
( ) A digoxina é um fármaco isento de efeitos
colaterais.
( ) A digoxina é um fármaco com larga margem
entre a sua eficácia e toxicidade.
( ) Não existe evidência de interações farmacocinéticas ou farmacológicas no uso concomitante de digoxina com antibióticos, quinidina
ou bloqueadores de canais de cálcio.
( X ) Um dos principais inconvenientes do uso clínico da digoxina consiste na estreita margem
entre a sua eficácia e toxicidade. Assim sendo,
é fundamental que o médico, no momento da
prescrição, como o farmacêutico, quando da
dispensação, expliquem detalhadamente para
o paciente e seus familiares como o medicamento deve ser utilizado e a observação de
aparecimento de possíveis efeitos colaterais,
como arritmias cardíacas, náuseas, vômitos,
diarréia, desorientação e confusão.

27. Considerando os fármacos hidrossolúveis, escolha
a seqüência de vias de administração, com os melhores índices de absorção, na ordem da mais rápida para
a mais lenta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Intravenosa > oral >
intramuscular > subcutânea
( X ) Intravenosa > intramuscular >
subcutânea > oral
( ) Oral > intravenosa >
intramuscular > subcutânea
( ) Subcutânea > oral >
intravenosa > intramuscular
( ) Intramuscular > intravenosa >
subcutânea > oral
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28. O desenvolvimento de um novo fármaco para o mercado, que satisfaça uma
necessidade médica particular, após passar pelo processo da descoberta do fármaco,
onde as moléculas são escolhidas com base em suas propriedades farmacológicas,
necessita passar por mais dois processos rigorosos que podem durar anos: os estudos
de desenvolvimento pré-clínico, e os estudos de desenvolvimento clínico. Além das
evidências clínicas, as autoridades regulamentadoras estão exigindo análise farmacoeconômica e estudos de farmacoepidemiologia.
Faça a associação correta dos itens em algarismos romanos com as respectivas atividades (números arábicos).
Desenvolvimento
I.
II.
III.
IV.
V.

pré-clínico
clínico na Fase I
clínico na Fase II
clínico na Fase III
clínico na Fase IV

Atividades
(

(

(

(

(

) Estudos “não humanos” que procuram cobrir todas as exigências necessárias
para que uma nova substância possa ser considerada pronta para ser testada
pela primeira vez em seres humanos. Os estudos são divididos em quatro
categorias: testes farmacológicos, testes toxicológicos preliminares, testes de
farmacocinética e testes de desenvolvimento químico e farmacêutico.
) Os estudos são executados com um pequeno grupo (20 a 80) de voluntários
normais e saudáveis para verificar: a segurança, a tolerabilidade, as propriedades farmacocinéticas e os efeitos farmacodinâmicos do fármaco.
) Os estudos são executados em pacientes (100 a 300) para testar a eficácia na
situação clínica e a dose apropriada. Vários grupos podem ser testados e também com situações clínicas diferentes.
) Os estudos desenvolvidos são duplo-cegos, ao acaso, em muitos centros de
pesquisa com 1000 a 3000 pacientes, para comparar o novo fármaco com as
alternativas já em uso. Esta é a fase que vai mostrar para as autoridades se o
novo fármaco possui vantagens distintas sobre as terapias já disponíveis. Inclui
também uma análise farmacoeconômica.
) Os estudos compreendem a vigilância obrigatória, após a colocação no mercado, com o objetivo de detectar quaisquer efeitos adversos resultantes do
uso do fármaco em milhares de pacientes. O aparecimento de efeitos adversos
pode limitar o uso em grupos particulares de pacientes ou levar à retirada do
mercado.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.
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(X)
( )
( )
( )
( )

I, II, III, IV, V
I, III, II, IV, V
I, IV, II, III, V
I, IV, III, II, V
I, IV, III, V, I
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29. Considerando que os pacientes com Diabetes
Mellitus tipo 2 freqüentemente são também hipertensos e dislipidêmicos, que associação de medicamentos
deveria ser evitada por mascarar alguns dos sinais e
sintomas adrenérgicos da hipoglicemia?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Captopril + Metformina
Captopril + Glibenclamida
Glibenclamida + Propanolol
Sinvastatina + Glibenclamida
Sinvastatina + Metformina

30. Considerando os fármacos (algarismos romanos)
e seus efeitos colaterais (algarismos arábicos), assinale
a alternativa que reflete a combinação correta:
Fármacos
I.
II.
III.
IV.
V.

antiinflamatórios não-esteroidais
Imipramina – antidepressivo tricíclico
Diazepan – benzodiazepínico
morfina – opióide
Haloperidol – antipsicótico

Efeitos colaterais
( ) Doença péptica, insuficiência renal aguda.
( ) Constipação, hipotensão postural, alargamento do intervalo QT.
( ) Prejuízo das funções motoras e cognitivas.
( ) Constipação, prurido, sonolência.
( ) Efeitos extrapiramidais (hipertonia generalizada, opistótono, crises oculógiras, desvio
conjugado dos olhos, torcicolo), reações distônicas, acatisia, caretas, espasmos musculares,
distúrbios do equilíbrio, diplopia, nistagmo,
rigidez em roda dentada.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V, II, III, IV, V
I, II, III, IV, V
I, II, V, IV, III
I, IV, III, II, V
I, IV, V, II, III
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