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NOME: ____________________________________________________________  Nº ____________________                     

INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta (tinta azul ou preta) e de maneira legível os dados de 

IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova; confira os dados do Cartão 
de Resposta (Nome Completo e Nº de Inscrição) e assine o Cartão de Resposta. 

2- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta, aguarde a orientação do 
fiscal. 

3- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está 
correta. 

4- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você está 
concorrendo. 

5- A PROVA OBJETIVA contém 40 questões objetivas com 04 (quatro) 
alternativas (A, B, C e D), valendo 2,25 (dois inteiros e vinte e cinco décimos) 
pontos cada, devendo o candidato obter no mínimo 50% de acerto para 
aprovação. 

6- No Cartão de Resposta, as questões estão representadas pelos seus 
respectivos números. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta 
azul ou preta), a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas, conforme 
modelo abaixo: 
MODELO 

             Exemplo: Questão 01- C �   
7- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO 

será substituído em hipótese alguma. 
8- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA. Caso contrário, a questão será ANULADA. Evite deixar questões 
sem respostas. 

9- Não faça perguntas aos examinadores. A interpretação das questões faz parte 
da Prova. 

10- No decorrer da Prova NÃO será permitida qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, 
impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, celulares ou qualquer outro 
meio eletrônico. 

11- O candidato NÃO poderá ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um 
fiscal. 

12- Ao término da prova (após a entrega do cartão de resposta) o candidato 
deverá se retirar do prédio, sendo proibida sua permanência nas dependências 
do mesmo. Assim, caso queira utilizar o banheiro, deverá fazê-lo antes da 
entrega do cartão de resposta. 

13- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o 
Caderno de Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 

14- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora do início 
da Prova. A não observância desta exigência acarretará a sua exclusão do 
Concurso. 

15- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu 
término, poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

16- O gabarito será publicado no 10/05/2016 e a previsão do resultado da 
CLASSIFICAÇÃO FINAL a partir do dia __/__/2016. BOA PROVA! 

 

Prova Objetiva 

Edital SMS Nº 05/16 
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1) Assinale a alternativa CORRETA: De acordo com a Portaria nº 802 de 08 de outubro de 
1998, a cadeia dos produtos farmacêuticos abrange as etapas de: 

A) Produção distribuição, transporte e dispensação; 
B) Produção distribuição, expedição e dispensação; 
C) Distribuição, expedição, transporte e dispensação; 
D) Produção, distribuição, dispensação e atenção farmacêutica.   
 
2) Assinale a alternativa CORRETA: De acordo com a Resolução RDC nº 44 de 17 de 

agosto de 2009: 
A) O farmacêutico responsável técnico não pode delegar nenhuma atribuição para outro 

farmacêutico; 
B) Os técnicos auxiliares podem realizar atividades privativas de farmacêutico, desde que sob 

supervisão do farmacêutico responsável; 
C) As atribuições do farmacêutico responsável técnico são aquelas estabelecidas pelos 

conselhos federal e regional de farmácia, observadas a legislação sanitária vigente para 
farmácias e drogarias; 

D) O local onde se encontram armazenados os estoques de medicamentos para dispensação 
solicitada por meio remoto não será necessariamente uma farmácia ou drogaria aberta ao 
público nos termos da legislação vigente. 

 
3) De acordo com a Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, assinale a alternativa 

CORRETA que corresponde ao medicamento genérico: 
A) Equivalente terapêutico de um medicamento de referencia, comprovados, essencialmente, 

os mesmos efeitos de eficácia e segurança; 
B) Aquele que contem o mesmo ou mesmos princípios ativos. Apresenta a mesma 

concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica 
do mesmo medicamento de referência, devendo ser sempre identificado por nome 
comercial ou marca; 

C) Medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com 
este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção 
patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e 
qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI; 

D) Medicamento inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária  e 
comercializado no pais, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas 
cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro. 

 
4) Assinale a alternativa CORRETA: A dispensação de medicamentos segundo a Lei 

5991/1973 é privativa de: 
A) Farmácia, drogaria, dispensário de medicamentos, hospital, Unidade Básica de Saúde; 
B) Farmácia, drogaria, posto de medicamento, unidade volante, dispensário de 

medicamentos; 
C) Farmácia, drogaria, dispensário de medicamentos, ervanária, estabelecimentos similares; 
D) Farmácia, drogaria, dispensário de medicamentos, posto de medicamentos, 

supermercados.  
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5) De acordo com a Resolução RDC nº 20, de 05 de maio de 2011, a receita de 
antimicrobianos é valida em todo território nacional por quantos dias? Assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) 15 dias a contar da data da emissão; 
B) 11 dias a contar da data da emissão; 
C) 05 dias a contar da data da emissão; 
D) 10 dias a contar da data da emissão. 
 
6)  A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é uma das diretrizes da 

Política Nacional de Medicamentos Essenciais com o objetivo de: 
Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Padronizar um elenco de medicamentos considerados básicos e indispensáveis para 
atender a maioria dos problemas de saúde da população; 

B)  Aperfeiçoar os mecanismos de centralização da gestão em saúde, de tal forma que possa 
ser aplicada em todo território nacional; 

C) Padronizar um elenco de medicamentos para a atenção terciária em saúde, principalmente 
a hospitalar; 

D) Servir de base para o desenvolvimento científico e tecnológico da produção de 
medicamentos. 

 
7) Assinale a alternativa CORRETA: Com quais instâncias colegiadas o SUS conta em cada 

esfera do governo, de acordo com a Lei 8.142/1990: 
A) A comissão intergestores tripartite, que é composta paritariamente por representação do 

Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 

B) Um conselho especial composto por representação do Ministério da Saúde, do Conselho 
Nacional de Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde. 

C) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. 
D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde. 
 

8) Assinale a alternativa CORRETA em relação às notificações de receita, de acordo com a 
Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998: 

A) As notificações de cor azul devem ser usadas para prescrição de entorpecentes; 
B) As notificações de cor amarela devem ser usadas para prescrição apenas de psicotrópicos; 
C) Devem ser preenchidas de forma legível, sendo a quantidade em algarismos arábicos e por 

extenso, sem emenda ou rasura; 
D) Para pacientes em tratamento ambulatorial não será exigida a notificação de receita. 
 
 
 
 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL- CDF 

Concurso Público – Especialista em Saúde – FARMACÊUTICO                                           3 

 

 
 
 
9) Assinale a alternativa CORRETA: De acordo com a Portaria nº 344, de 12 de maio de 

1998, as substâncias de controle especial talidomida, lítio, codeína e bromazepam, 
pertencem respectivamente as listas: 

A) B2, C2, A1 e C3; 
B) B1, C1, A1 e C2; 
C) B2, C3, A2 e C2; 
D) C3, C1, A2 e B1. 
 
10) De acordo com a Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990 entende-se por Vigilância 

Sanitária: Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção da 

saúde individual ou coletiva, com a finalidade de adotar as medidas de prevenção e 
controle de doenças e agravos. 

B) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde e de intervir 
nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens 
e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

C) Um conjunto de ações que se destina a promoção, proteção da saúde da população, 
incluindo a dos trabalhadores. 

D) Um conjunto de ações no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da 
normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, 
armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de 
maquinas e de equipamentos que apresentam riscos a saúde. 

 

11) Foi prescrita Amoxicilina 25mg/Kg ao dia, a serem tomados de 8 em 8 horas por 7 dias à 
uma criança com o peso de 24Kg. Sabendo-se que o frasco contém 200mg/5mL e que 
após a reconstituição, o volume final é de 150mL. Qual a alternativa CORRETA que 
corresponde ao volume a ser administrado por dose, e o número de frascos a ser 
dispensado para o tratamento?  

A) 15 mL – 1 frasco; 
B) 45 mL – 3 frascos; 
C) 5 mL – 1 frasco; 
D) 5 mL – 3frascos. 
 
12) A prescrição é de Bromoprida 20mg ao dia divididos a cada 12 horas por 3 dias, a 

apresentação disponível é de Solução oral (gotas) 4mg/mL, frasco com 20mL. Como 
orientar o paciente e quantos frascos dispensar para o tratamento? (1mL = 20 gotas)  

Assinale a alternativa CORRETA: 
A) Tomar 50 gotas a cada 12 horas – 2 frascos; 
B) Tomar 25gotas a cada 12 horas – 1 frasco; 
C) Tomar 30 gotas a cada 12 horas – 1 frasco; 
D) Tomar 50 gotas a cada 12 horas – 1 frasco. 
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13) Quantos mL de uma solução estoque 1:500 p/V devem ser empregados para preparar 5L 
de uma solução a 0,15% p/V? Assinale a alternativa CORRETA: 

A) 3750 mL; 
B) 2500 mL; 
C) 2570 mL; 
D) 3450 mL. 
 
14) A prescrição é de Insulina NPH: 30 UI pela manhã e 15UI à noite por 60 dias. Sabendo  

que o frasco contém 100UI/mL, volume 10 mL, quantos frascos dispensar pelo período? 
Assinale a alternativa CORRETA: 

A) 1 frasco; 
B) 4 frascos; 
C) 2 frascos; 
D) 3 frascos. 
 
15) A prescrição de prednisolona 20mg é de 2 comprimidos 1 vez ao dia por 10 dias, seguidos 

de 1e ½ comprimidos 1 vez ao dia por 10 dias, seguidos de 1 comprimido 1 vez ao dia por 
10 dias, seguidos de ½ comprimido 1 vez ao dia por 10 dias. Quantos comprimidos 
dispensar? Assinale a alternativa CORRETA: 

A) 50 comprimidos; 
B) 30 comprimidos; 
C) 45 comprimidos; 
D) 40 comprimidos. 
 
16) As estatinas são fármacos usados nas dislipedimias reduzindo o LDL, os triglicerídeos e 

aumentando o HDL plasmáticos. Assinale a alternativa CORRETA sobre o mecanismo de 
ação das estatinas:  

A) Inibição da absorção duodenal do colesterol através do bloqueio da proteína 
transportadora NPC1L1; 

B) Diminuição da síntese hepática do colesterol através da inibição da HMG-COA redutase; 
C) Diminuição da síntese hepática do colesterol através da ativação da HMG-COA redutase; 
D) Inibição da absorção duodenal do colesterol através da ativação da proteína transportadora 

NPC1L1. 
 
17) Assinale a alternativa CORRETA sobre o mecanismo de ação e a farmacocinética do 

omeprazol:  
A) Inibidor da bomba de prótons, formador de gel complexo com muco gástrico, não 

absorvível; 
B) Antagonista dos receptores H2 da histamina, apenas absorvível na mucosa entérica devido 

à degradação em pH ácido; 
C) Análogo à prostaglandina E e I, agindo diretamente sobre as células ECS, apenas 

absorvível na mucosa entérica devido à degradação em pH ácido; 
D) Inibidor da bomba de prótons, absorvível pela mucosa entérica devido à degradação em 

pH ácido. 
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18) Os antidepressivos são definidos como fármacos capazes de elevar o humor. A depressão 

caracteriza-se por alterações fixas de humor que influencia o pensamento e o 
comportamento. Atualmente várias classes de fármacos antidepressivos são utilizadas no 
tratamento desta condição. Assinale a alternativa CORRETA que contém representantes 
dos antidepressivos tricíclicos, inibidores da monoamino oxidase e inibidores da 
recaptação da serotonina respectivamente.  

A) Fluoxetina, clomipramina e tranilcipromina; 
B) Clomipramina, tranilcipromina e amitriptilina; 
C) Tranilcipromina, fluoxetina e amitriptilina; 
D) Clomipramina, tranilcipromina e fluoxetina. 
 
19) Os antiinflamatórios não esteróides são fármacos amplamente utilizados também como 

analgésicos e antipiréticos. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao mecanismo de 
ação destes fármacos.  

A)  Bloqueio da síntese de prostaglandinas a partir do metabolismo do ácido araquidônico, 
através da inibição das ciclo-oxigenases; 

B) Bloqueio da síntese de prostaglandinas a partir do metabolismo do ácido araquidônico, 
através da inibição da fosfolipase; 

C) Ativação da síntese de prostaglandinas a partir do metabolismo do ácido araquidônico 
através da inibição das ciclo-oxigenases; 

D)  Bloqueio da síntese de prostaglandinas a partir do metabolismo do ácido esteárico através 
da inibição das cliclo-oxigenases e fosfolipases. 

 
20) Entre os fármacos utilizados como anti-hipertensivos existem classes de medicamentos 

com diferentes mecanismos de ação. Assinale a alternativa CORRETA que contém 
exemplos de fármacos antagonistas do cálcio e inibidores da enzima conversora da 
angiotensina respectivamente: 

A) Anlodipino e hidroclorotiazida; 
B) Enalapril e prazosina 
C) Anlodipino e enalapril 
D) Enalapril e furosemida. 
 
21) Em relação à digoxina é CORRETO afirmar que:  
A) A eliminação ocorre principalmente por excreção renal envolvendo a glicoproteína P o 

que leva a interações clinicamente significativas com outros fármacos utilizados na 
insuficiência cardíaca, como a espironolactona, verapamil e amiodarona; 

B) É extensamente metabolizada, com excreção principalmente por via renal, sem relatos de 
interações medicamentosas significantes; 

C) É rapidamente inativada por metabolismo hepático, podendo ser administrados em formas 
de liberação lenta para aumento da meia vida; 

D) A maioria dos efeitos adversos provém da inibição da bomba Na+/K+ e são aumento da 
frequência cardíaca e diminuição da força da contração cardíaca. 
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22)  Os diuréticos são medicamentos que agem por mecanismos de ação diversos e muitos são 
usados no tratamento da hipertensão arterial. Em relação aos diuréticos tiazínicos (por 
exemplo, hidroclorotiazina), é CORRETO afirmar que:  

A) Diuréticos de alça, são capazes de causar a eliminação de 15 a 25% do Na+ filtrado, 
promovendo fluxo urinário descrito como “torrencial”; 

B) São inibidores da anidrase carbônica aumentando a eliminação de bicarbonato, Na+, K+ e 
água; 

C) Agem no túbulo distal, são menos potentes que um diurético de alça, promovendo uma 
queda inicial da pressão arterial causada pela diurese e controle da hipertensão na fase 
tardia devido a sua ação vasodilatadora; 

D) Possuem ação diurética muito limitada quando usados isoladamente porque a troca distal 
de Na+ e K+ é responsável pela reabsorção de apenas 2% do Na+ filtrado. 

 
23)  Em relação aos bifosfonatos é CORRETO afirmar que:  
A) São facilmente absorvidos por via oral, 95% da dose se acumula nos locais de 

mineralização óssea onde permanece por meses ou anos até que o osso seja reabsorvido; 
B) São divididos em duas classes: os análogos ao pirofosfato e os potentes nitrogenados de 

fácil absorção quando administrados por via oral e tem 100% de dose acumulada no local 
de ação; 

C) Nunca podem ser administrados por via intravenosa por terem sua toxicidade aumentada e 
não chegarem ao local de ação; 

D) São pouco absorvidos por via oral e é prejudicada pela presença de alimentos, cerca de 
50% da dose se acumula nos locais de mineralização óssea onde permanece por meses ou 
anos até que o osso seja reabsorvido. 

 
24) Os anti - histamínicos bloqueadores de receptores H1 interagem com várias outras classes 

de fármacos, devendo ser utilizados com cautela principalmente quando associados com 
barbitúricos, tranquilizantes benzodiazepínicos ou outras drogas depressoras do Sistema 
Nervoso Central pela possibilidade de potencialização dos efeitos depressores, sobre estes 
agentes. É CORRETO afirmar que:  

A) São exceção a esta regra os anti – histamínicos H1
 de segunda geração porque ultrapassam 

em menor quantidade a barreira hematoencefálica e exemplificam esta classe: loratadina e 
cetirizina; 

B) São exceção a esta regra os glicocorticóides devido suas propriedades imunossupressoras 
e exemplificam esta classe: prednisolona e hidrocortisona; 

C) São exceção a esta regra os anti – histamínicos H1 de primeira geração porque ultrapassam 
em menor quantidade a barreira hematoencefálica e exemplificam esta classe: 
dexclorfeniramina e loratadina; 

D) São exceção a esta regra os anti – histamínicos H1 de segunda geração porque ultrapassam 
em menor quantidade a barreira hematoencefálica e exemplificam esta classe: prometazina  
e cetirizina.  
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25) Assinale a alternativa CORRETA que descreve o mecanismo de ação do ácido acetil 
salicílico como antiagregante plaquetário : 

A) Inibição da síntese dos fatores de coagulação dependentes da vitamina K (II, VII, IX e X); 
B) Bloqueio da interação do fator de Von Willebrand e fibrinogênio com as plaquetas; 
C) Inibição da ciclo-oxigenase necessária à síntese do tromboxano A2 e da prostacilina ao 

nível plaquetário e do endotélio vascular respectivamente; 
D) Inibição da fosfodiesterase nas plaquetas com consequente aumento da concentração de 

AMP cíclico intraplaquetário. 
 
26) Os contraceptivos orais a base de progestogênios ou combinados (estrógeno + 

progestágeno) são metabolizados pelas enzimas do citocromo P450 hepáticas. Dado que 
doses mínimas efetivas são utilizadas para evitar o risco de tromboembolia, qualquer 
aumento na depuração destes fármacos pode resultar em falha contraceptiva. Assinale a 
alternativa CORRETA que contém exemplos de fármacos que interagem desta maneira 
com os contraceptivos orais:  

A) Rifampicina, amoxicilina, carbamazepina e fenitoína; 
B) Rifampicina, ciprofloxacina, ácido valpróico e fenitoína; 
C) Rifampicina, rifabutina, carbamazepina e clonazepan; 
D) Rifampicina, cloranfenicol, carmabazepina e fenitoína. 
 
27) Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a relação correta entre o tipo de insulina e 

a velocidade de ação:  
A) NHP de ação prolongada e Regular de ação lenta; 
B) Lispro de ação ultrarrápida e Regular de ação lenta; 
C) NPH de ação intermediária e Lispro de ação lenta; 
D) NPH de ação intermediária e Regular de ação rápida. 
 
28) Assinale a alternativa CORRETA que apresenta exemplos de fármacos antifúngicos 

azólicos:  
A) Cetoconazol e terbinafina; 
B) Fluconazol e cetoconazol; 
C) Griseofulvina e fluconazol; 
D) Nistatina e griseofulvina. 
 
29) Assinale a alternativa CORRETA em relação ao albendazol:  
A) Não é absorvido pelo tubo digestivo e não é irritante das mucosas; 
B) É considerado o verdadeiro tenicida, matando e desintegrando os vermes; 
C) Torna os parasitas mais suscetíveis à fagocitose pelos macrófagos; 
D) Atua inibindo a captação da glicose, associada a uma depleção de glicogênio e diminuição 

do ATP essencial à sobrevida e reprodução dos parasitos. 
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30) Assinale a alternativa CORRETA que apresenta exemplos de fármacos antiepilépticos.  
A)  Fenobarbital, Carbamazepina e Valproato de sódio; 
B)  Zolpidem, Carbamazepina e Valproato de sódio; 
C) Imipramina, Carbamazepina e Fenobarbital; 
D) Levodopa, Fenitoína e Imipramina. 
 
31) A hipertensão arterial sistêmica é um distúrbio comum que, se não for tratado com 

eficiência, aumenta o risco de trombose coronariana, Acidente Vascular Cerebral e 
insuficiência renal. A prescrição de vasodilatadores combinados ou não com diuréticos é 
bastante comum no tratamento desta condição. Assinale a alternativa CORRETA que 
contém exemplos de fármacos vasodilatadores de ação direta ativador de canal de potássio 
e de ação indireta inibidor da enzima conversora de angiotensina.  

A) Minoxidil e captopril; 
B) Losartana e enalapril; 
C) Sildenafila e nifedipino; 
D) Diltiazen e verapamil. 
 
32) Assinale a alternativa CORRETA em relação ao fármaco alopurinol:  
A) Age diretamente sobre o túbulo renal aumentando a eliminação de ácido úrico; 
B) É um análogo de hipoxantina que reduz a síntese de ácido úrico por inibição competitiva da 

xantina oxidase; 
C) Trata-se de um preparado que contém a enzima ácido úrico oxidase que o oxida 

transformando em alantoína, mais solúvel e portanto, mais facilmente eliminada; 
D) Possui ação antiinflamatória por inibição das ciclo - oxigenases. 
 
33) Trata-se de um dissacarídeo semissintético de frutose e galactose, pouco absorvido com 

efeito laxativo semelhante ao de outros laxativos osmóticos com latência para o efeito de 2 
a 3 dias. Assinale a alternativa CORRETA que exemplifica o fármaco em questão:  

A) Bisacodil; 
B) Docusato de sódio; 
C) Sais sódicos de citrato e fosfato; 
D) Lactulose. 
 
34)  As biguamidas e as sulfonilureias são fármacos hipoglicemiantes, usados no tratamento 

do Diabetes mellitus do tipo 2. Assinale a alternativa CORRETA que contém exemplos de 
fármacos representantes dos dois grupos respectivamente:  

A) Clofibrato e metformina; 
B) Metformina e glibenclamida; 
C) Glibenclamida e clorpropamida; 
D) Glipizida e Glibenclamida. 
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35) Sobre a absorção, distribuição e excreção do lítio é CORRETO afirmar que:  
A) É quase completamente absorvido após administração oral, não se liga às proteínas 

plasmáticas e aproximadamente 95% da dose única é eliminada pela urina; 
B) É muito pouco absorvido após a administração oral, liga-se quase que completamente às 

proteínas plasmáticas e aproximadamente 95% da dose única é eliminada pela urina; 
C) É quase completamente absorvido após administração oral, não se liga às proteínas 

plasmáticas e a eliminação urinária é praticamente nula; 
D) É muito pouco absorvido após a administração oral, liga-se quase que completamente às 

proteínas plasmáticas e a eliminação urinária é praticamente nula. 
 
36) Sobre o antiepiléptico Carbamazepina é CORRETO afirmar que:  
A) Seu metabólito principal é o 10-11 epóxido que é farmacologicamente inativo; 
B) Sua meia vida após dose inicial é cerca de 35 horas reduzidas para 15-20 horas após o 

fenômeno de autoindução enzimática em 3 a 4 semanas; 
C) É bem absorvido por via oral e as concentrações máximas plasmáticas são atingidas após 

1-4 horas; 
D) Liga-se em cerca de 90% às proteínas plasmáticas e sua meia vida está em torno de 15 

horas. 
 
37) Levodopa é um fármaco bastante utilizado na prática médica para o tratamento da Doença 

de Parkinson. Em relação a este fármaco é CORRETO afirmar que:  
A) A administração conjunta com um fármaco inibidor da dopa-descarboxilase aumenta 

acentuadamente a fração de levodopa não metabolizada, disponível para atravessar a 
barreira hematoencefálica; 

B) Sofre rápida e completa absorção intestinal com meia vida de eliminação entre 10 e 12 
horas; 

C) É rapidamente absorvida (cerca de 30 minutos), com pico máximo de ação em torno de 2 
horas e a taxa de ligação com proteínas séricas é de 95%; 

D) Não sofre ação da descarboxilase periférica, atravessando a barreira hemaoencefálica de 
forma inalterada. 

 
38)  Assinale a alternativa CORRETA que contém exemplos de antibacterianos pertencentes 

aos grupos das penicilinas e cefalosporinas, respectivamente: 
A) Cefalexina e ampicilina; 
B) Cloranfenicol e cefalexina; 
C) Sulfametoxazol e ampicilina; 
D) Amoxicilina e cefalexina. 
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39) Sobre os antibacterianos azitromicina e claritromicina é CORRETO afirmar que:  
A) Agem por inibição à síntese proteica pela ligação à subunidade 50S dos ribossomos de 

micro-organismos sensíveis de modo similar à eritromicina; 
B) Agem interferindo na biossíntese do peptídeoglicano produzido por micro-organismos 

sensíveis para proteção da parede celular; 
C) Ultrapassam a membrana externa dos micro-organismos através dos canais de porina, 

transportados pelo citoplasma em um processo dependente de oxigênio; 
D) Agem por inibição da síntese de DNA ocasionando a morte das bactérias sensíveis. 
 
40)  Em relação ao fármaco metronidazol assinale a alternativa CORRETA: 
A) Possui pouca absorção oral, devendo ser administrado exclusivamente por via intravenosa; 
B) Após a aplicação vaginal, o metronidazol pode ser absorvido porém, os níveis plasmáticos 

e a biodisponibilidade são menores que os observados após a administração oral ou 
intravenosa; 

C) Age apenas sobre bactérias anaeróbicas em quatro etapas: penetração na célula, ativação 
redutora, efeito tóxico e liberação de produtos finais inativos; 

D) Atravessa muito pouco a barreira placentária e como consequência níveis terapêuticos não 
são encontrados no feto. 
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