


 1 

APRESENTAÇÃO PESSOAL 

Olá futuros residentes! Prontos para agarrar uma vaga dos concursos de Residência Multiprofissional 
na área de Farmácia?  

Aqui é Rafaela Gomes, professora do Estratégia da área de Farmácia, e trago neste E-book 30 
Questões Recentes de Farmácia para Residências. Preparei com muito carinho para ajudá-los na 
caminhada até a conquista da vaga!  

Gostaria de aproveitar este espaço para me apresentar para vocês! Sou farmacêutica na 
Universidade Federal Fluminense (UFF). E nessa instituição, onde me graduei como farmacêutica 
industrial, tive a oportunidade de cursar o mestrado e o doutorado na Faculdade de Farmácia - UFF. 
Assim como vocês, fui aluna do Estratégia na minha preparação e já fui aprovada em outros 
certames! E hoje, estou aqui na equipe do curso para ajudá-los a conquistar a sonhada vaga como 
residente! 

Você que se prepara para os concursos de residência na área de Farmácia, esse material preparado 
por mim está muito interessante e conta com questões de diversos temas que podem ser cobrados 
na sua prova. 

A ideia é que você possa, com este conteúdo, conhecer como as bancas de residência cobram 
diferentes conteúdos da área de Farmácia. O treinamento através de questões é essencial e irá 
direcionar seu estudo.  

Espero que curtam o material! Sigam em frente e estudem com foco!  

Profª. Rafaela Gomes 

Instagram: @profrafaelagomes  



 2 

LISTAS DE QUESTÕES  

1. (FUVEST- COREMU USP/SP- 2020) A escolha da via de administração de medicamentos deve 
ser realizada considerando aspectos como a absorção e a biodisponibilidade. Assinale a 
alternativa correta quanto à via de administração.  

a) Quando os medicamentos são administrados pela via intravenosa, seus efeitos são 
potencialmente imediatos. Além disso, essa via de administração permite a titulação da dose e 
administração de grandes volumes.  

b) A via subcutânea somente pode ser utilizada para a administração de soluções aquosas ou 
substâncias irritantes.  

c) Medicamentos administrados por via oral apresentam absorção completa e regular, mas 
dependente da capacidade de deglutição do paciente.  

d) A via oral é ideal para administração de medicamentos devido à facilidade de administração, 
absorção completa e regular.  

e) O emprego da via intramuscular está indicado para pacientes sob risco de hemorragia com 
necessidade de administração de grandes volumes. 

2. (UFF - COREMU UFF/RJ - 2021) Ganho de peso, icterícia colestásica, náusea, vômito, reações 
hipoglicêmicas, incluindo coma, são efeitos adversos do antidiabético:  

a) liraglutida 

b) nateglinida  

c) glibenclamida 

d) metformina 

3. (UFPR - COREMU UFPR/PR - 2021)   Com base na ação de hormônios gastrintestinais que 
melhoram o controle glicêmico, ao estimular a secreção de insulina e reduzir a secreção de 
glucagon, foram recentemente desenvolvidas duas novas classes de fármacos: os agonistas de 
receptores de peptídeo semelhante a glucagon 1 (glucagon-like, peptide-1, GLP-1), 
incretinomiméticos, que possuem ação mais duradoura que o hormônio natural por 
apresentarem maior resistência à sua degradação sistêmica, sendo administrados por via 
subcutânea, e os inibidores da enzima dipeptidil peptidase 4 (DPP-4), disponíveis em 
comprimidos para administração oral, os quais reduzem e retardam a degradação do GLP-1 
natural (Forti et al., 2019). A respeito do assunto, assinale a alternativa correta:  

a) A sitagliptina é um medicamento pertencente à classe dos análogos do GLP-1 e possui como 
principal vantagem a redução de peso. 

b) A exenatida é um medicamento pertencente à classe dos inibidores da DPP-4 e possui como 
principal desvantagem o elevado custo. 

c) Estudos recentes apontaram que a liraglutida, semaglutida e dulaglutida, medicamentos análogos 
do GLP-1, reduziram desfechos cardiovasculares.  
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d) A dapagliflozina é um inibidor da DPP-4 utilizado na prevenção de eventos cardiovasculares e 
renais. 

e) A utilização das gliptinas em monoterapia pode promover redução da HbA1c em até 2%. 

4. (UFRJ - COREMU UFRJ/RJ - 2022) Os fármacos empregados no tratamento do Diabetes 
Mellitus tipo 2 podem ser classificados pela sua ação ou pelo seu efeito em secretagogos e não-
secretagogos ou hipoglicemiantes e euglicemiantes, respectivamente. Os secretagogos 
pertencem a 4 famílias: sulfonilureias, meglitinidas, agonistas de GLP-1, inibidores de DPP-IV, 
e aumentam a liberação de insulina por mecanismos distintos. Os que representam a família que 
atua bloqueando o canal de KATP são:  

a) liraglutida e vildagliptina  

b) repaglinida e glipizida 

 c) gliburida e empagliflozina  

d) metformina e glibenclamida 

5. (UFPB - COREMU UFPB/PB - 2022) Qual exame é realizado para o rastreamento de Diabetes 
Mellitus?  

a) Ácido úrico 

b) Creatinina 

c) Hematócrito 

d) Hemoglobina 

e) Glicemia 

6. (UFRN - COREMU UFRN/RN - 2022) A dapaglifozina e a empaglifozina são novas opções 
terapêuticas na abordagem do paciente diabético. Esses fármacos impactam, positivamente, 
no peso corporal, função endotelial e na redução dos níveis de hemoglobina glicada. O 
mecanismo de ação principal dessa nova classe de hipoglicemiantes caracteriza-se pela inibição: 

a) do co-transportador de sódio e da glicose do tipo 2 nos túbulos renais 

b) da enzima alfa-glucosidase nos enterócitos  

c) do canal de potássio ATP-dependente nas ilhotas de Langerhans  

d) da enzima HMG-coa redutase nos hepatócitos 

7. (COSEAC- COREMU UFF/RJ - 2021) Assinale a opção que representa um fármaco com 
atividade antimicrobiana dirigida principalmente contra bacilos gram-negativos.  

a) Vancomicina  

b) Penicilina G  

c) Cefazolina  

d) Gentamicina 
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8. (UFRJ - COREMU UFRJ/RJ - 2021) A antibioticoprofilaxia tem como objetivo prevenir a 
infecção em alguns pacientes ou prevenir o desenvolvimento de doenças potencialmente 
perigosas naqueles que já têm evidências de alguma infecção. O antibacteriano glicopeptídeo 
indicado para a profilaxia cirúrgica em procedimentos com alto risco de MRSA (Staphylococcus 
aureus resistente à Meticilina) é a(o): 

a) Norfloxacina 

b) Espiromicina 

c) Vancomicina 

d) Ertapenem 

9. (IAUPE - CONUPE UFPE/PE - 2021) Dos agentes microbianos citados abaixo, qual alternativa 
indica o grupo dos aminoglicosídeos?  

a) Gentamicina/eritromicina  

b) Gentamicina/tetraciclina  

c) Tetraciclina/tobramicina  

d) Tobramicina/amicacina  

e) Amicacina/tetraciclina 

10. (COPESE - COREMU UFJF/MG - 2021) O grupo farmacológico X tem atividade antimalárica, 
uma propriedade investigada extensamente durante a Segunda Guerra Mundial. Este grupo é 
formado por compostos análogos do p-aminobenzoato que inibem competitivamente a 
diidropteroato sintase do Plasmodium. Estes agentes são combinados com um inibidor da 
diidrofolato redutase, de modo a intensificar sua ação antimalárica. O grupo farmacológico X 
também é útil como agente antimicrobiano. Marque a alternativa abaixo que indica o nome do 
grupo farmacológico X:  

a) Sulfonamidas.  

b) Carbapenêmicos.  

c) Macrolídeos.  

d) Penicilinas.  

e) Tetraciclinas. 

11. (COMPERVE - UFRN/RN - 2020) Os aminoglicosídeos são antimicrobianos empregados, no 
âmbito hospitalar, para infecções causadas principalmente por bactérias gram-negativas e 
atuam inibindo a síntese proteica. Apesar da efetividade, possui um perfil de segurança que 
requer constante monitorização. São reações adversas características e mais frequentes dessa 
classe de antimicrobianos:  

a) ototoxicidade e nefrotoxicidade.   

b) neurotoxicidade e afasia.  
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c) miotoxicidade e náuseas 

d) mielotoxicidade e cardiotoxicidade. 

12. (COMPERVE - UFRN/RN - 2020) O processo de envelhecimento acarreta várias alterações 
fisiológicas, dentre elas, menor concentração de proteínas plasmáticas como a albumina e 
menor taxa de metabolização hepática. Alguns fármacos apresentam uma alta taxa de ligação 
a proteínas plasmáticas e são amplamente metabolizados pelo fígado, como por exemplo, o 
diazepam. Considerando essas informações, idosos sob uso de diazepam pela via oral 
apresentariam:  

a) menor ocorrência de sedação.  

b) maior risco de toxicidade.  

c) maior dose necessária.  

d) menor ocorrência de interações. 

13. (CCS - RIMUSH UFPB/PB - 2020) Interações medicamentosas ocorrem quando os efeitos de 
um ou mais medicamentos são alterados pela administração simultânea ou anterior de outros 
medicamentos ou alimentos. Considerando as informações apresentadas, marque a afirmativa 
correta:  

a) Dois medicamentos que possuem afinidade pela albumina plasmática competem pelos seus sítios 
de ligação, o que apresenta maior afinidade age como deslocador, aumentando a concentração 
plasmática livre do medicamento que apresenta menor afinidade pela albumina, fármaco deslocado, 
podendo este causar toxicidade se o seu índice terapêutico for estreito.  

b) A administração de medicamentos com o leite, por altera o pH gástrico, pode aumentar ou 
diminuir a absorção de determinados fármacos. A administração de tetraciclina com leite, é 
favorável, pois o leite aumenta a sua absorção.  

c) Os fármacos que são indutores enzimáticos de determinada isoforma do Citocromo P450 quando 
coadministrados com fármacos substratos destas isoformas, aumentam a concentração sérica 
destes fármacos, resultando em toxicidade.  

d) O principal processo envolvido na excreção renal é a filtração glomerular, passível de inúmeras 
interações entre os fármacos.  

e) A excreção renal de fármacos que são ácidos fracos pode ser acelerada por outros fármacos que 
acidificam o pH urinário. 

14. (UFRJ - COREMU UFRJ/RJ - 2021) Dentre os bloqueadores de canais de Cálcio empregados 
no tratamento de doenças cardiovasculares o que mais suprime a condução atrioventricular 
cardíaca é o(a):  
 

a) Verapamil  

b) Anlodipina  

c) Nifedipina  

d) Losartana  
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15. (FUVEST - COREMU USP/SP- 2021) Sabe-se que o risco de morbidade e mortalidade 
cardiovascular está diretamente correlacionado com a pressão arterial e que mesmo pacientes 
com pré-hipertensão têm risco aumentado de doença cardiovascular. Assim, o objetivo do 
tratamento anti-hipertensivo é a redução da morbidade e da mortalidade associadas à 
hipertensão. Os tiazídicos constituem fármacos de primeira escolha para a manutenção da 
hipertensão na maior parte da população, no entanto, para pacientes hipertensos e diabéticos, 
recomendam-se inibidores da ECA ou bloqueadores dos receptores II da angiotensina em 
combinação com outros anti-hipertensivos. De acordo com o enunciado, a alternativa que 
contempla exemplos dos grupos de fármacos, exatamente na ordem em que aparecem no 
texto, é:  

a) Clortalidona, furosemida e lisinopril.  

b) Hidroclorotiazida, espironolactona e lisinopril.  

c) Clortalidona, lisinopril e losartana.  

d) Hidroclorotiazida, furosemida e losartana. 

e) Clortalidona, amilorida e enalapril. 

16. (IAUPE - CONUPE UFPE/PE - 2021)    No tratamento da hipertensão, os diuréticos 
clorotiazídicos são úteis, porque, além da salurese, inibem a liberação de: 

a) Renina.  

b) Bradicinina.  

c) Fosfolipase.  

d) Fosfodiesterase.  

e) Vasopressina 

17. (COMPERVE - UFRN/RN - 2021) Os betabloqueadores (BB) adrenérgicos são fármacos 
amplamente indicados como terapia anti-hipertensiva em pacientes com insuficiência cardíaca. 
Alguns representantes dessa classe apresentam diferentes afinidades com os receptores 
adrenérgicos, podendo ser classificados como cardiosseletivos, não seletivos e com ação vaso 
dilatadora. Em relação aos diferentes BB e sua ação nos receptores:  

a) o atenolol tem ação vasodilatadora devido à sua ação agonista alfa-2 periférica.  

b) o carvedilol tem ação vasodilatadora devido ao seu antagonismo alfa-1 periférico.  

c) o metoprolol tem ação cardiosseletiva porque bloqueia os receptores beta-2.  

d) o pindolol tem ação cardiosseletiva porque bloqueia, de forma específica, os receptores beta-1. 

18. (COPESE- COREMU UFPI/PI -2020) Os antagonistas da enzima conversora da angiotensina 
produzem todos os efeitos farmacológicos abaixo, EXCETO:  

a) Aumenta a retenção de sódio e água.  

b) Diminuem os níveis de Angiotensina II no sangue.  
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c) Reduzem os níveis de Aldosterona no sangue.  

d) Diminuem a pressão arterial.  

e) Diminuem os níveis de sódio plasmático.  

19. (UFG - COREMU UFG/GO - 2021) Qual é a justificativa farmacológica para a associação dos 
medicamentos fenoterol e ipratrópio no tratamento das crises agudas de asma?  

a) O fenoterol promove broncodilatação por meio da ação agonista em receptores beta-
adrenérgicos, enquanto o ipratrópio é um fármaco anticolinérgico e age impedindo a 
broncoconstrição  

b) O efeito sinérgico é obtido através da estimulação de diferentes receptores do sistema simpático 
promovendo broncodilatação, sendo que o fenoterol tem ação sobre os receptores alfa-
adrenérgicos e o ipratrópio sobre os beta-adrenérgicos  

c) A inibição da broncoconstrição é obtida pela ação antagonista em diferentes receptores do 
sistema parassimpático, sendo que o fenoterol tem ação sobre os receptores alfa-adrenérgicos e o 
ipratrópio sobre os beta-adrenérgicos 

d) A ação parassimpaticomimética do fenoterol inibe a broncoconstrição mediada pela adrenalina, 
enquanto a ação simpatolítica do ipratrópio promove broncodilatação semelhante àquela 
provocada pela acetilcolina 

20. (UFG - COREMU UFG/GO - 2021) A ação antiemética da ondansetrona é obtida por meio:  

a) do bloqueio direto da zona do gatilho e interferência na transmissão de estímulos por vias 
aferentes que partem do estômago 

b) da diminuição da captação de estímulos da zona do gatilho e inibição da motilidade gastrintestinal 

c) do bloqueio direto da zona do gatilho e diminuição de estimulação e condução nas vias 
vestibulares  

d) da diminuição da captação de estímulos da zona do gatilho e contração do esfíncter esofágico 
inferior 

21. (USP - COREMU USP/SP - 2022) Sobre os sistemas de distribuição de medicamentos em 
farmácias hospitalares, é correto afirmar:  

a) O sistema tradicional compreende os sistemas coletivo e por dose unitária.  

b) No sistema coletivo, os medicamentos são requisitados e dispensados às unidades de internação 
de acordo com a prescrição médica para determinado período.  

c) O sistema por dose unitária, embora mais moderno, permite maior ocorrência de erros por 
omissão.  

d) O sistema individualizado apresenta como vantagens principais o menor custo de implantação e 
o menor erro de medicação.  

e) O sistema por dose unitária diminui a ocorrência de erros de medicação e as perdas. 
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22. (UFPR - COREMU UFPR/PR - 2022) A seleção de medicamentos consiste na primeira etapa 
do ciclo da assistência farmacêutica e visa assegurar ao hospital acesso aos medicamentos 
essenciais para seu funcionamento. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:  

1. A seleção de medicamentos tem como objetivo melhorar a qualidade da atenção por meio da 
escolha de opções terapêuticas com melhor relação risco-benefício, baseando-se em evidências 
científicas disponíveis.  

2. O Guia Farmacoterapêutico é um documento com informações científicas sobre os medicamentos 
selecionados, extraídas de fontes seguras e atualizadas, visando subsidiar os profissionais de saúde 
na prescrição e dispensação dos medicamentos da instituição, devendo a revisão desse guia ser 
periódica.  

3. No processo de seleção dos medicamentos, deve-se dar preferência às apresentações que 
permitam o fracionamento e facilitem a adequação de doses, bem como formulações contendo 
associações de substâncias. 

 4. Como vantagens do processo de seleção dos medicamentos, têm-se a padronização de condutas 
terapêuticas, a racionalização de gastos e a promoção do uso racional de medicamentos, 
assegurando o acesso a medicamentos seguros, efetivos e com qualidade.  

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.  

b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.  

c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.  

d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.  

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

23. (UFG - COREMU UFG/GO - 2021) Logística Reversa é a área da logística que trata, 
genericamente, do fluxo físico de produtos, embalagens ou outros materiais, desde o ponto de 
consumo até ao local de origem. Faz parte desse processo:  

a) a programação.  

b) a aquisição.  

c) o armazenamento.  

d) a distribuição. 

24. (UFJF - COREMU UFJF/MG - 2021) Sobre a gestão da Assistência Farmacêutica e com ênfase 
na seleção de medicamentos julgue as afirmativas como CORRETAS (C) ou INCORRETAS (I):  

( ) O processo de seleção de medicamentos é fundamentado nas ferramentas da epidemiologia e da 
avaliação econômica de tecnologias em saúde.  
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( ) Embora o ciclo clássico da AF seja reconhecido como uma “engrenagem” de processos logísticos, 
a atuação clínica do farmacêutico está presente em todas as etapas, com destaque para o 
estabelecimento de critérios para a seleção de uma lista padronizada, na análise das opções de 
aquisição e distribuição, na definição pelo investimento em um ou outro serviço de saúde a ser 
disponibilizado à população.  

( ) As atividades desenvolvidas pela assistência farmacêutica devem ser pautadas em informações 
técnicas, desde o conhecimento dos problemas da realidade em que está inserido o serviço até o 
trabalho específico de seleção de medicamentos ou programação, que são atividades privativas do 
farmacêutico.  

( ) A gestão da assistência farmacêutica precisa integrar, de forma articulada, os produtos, os 
serviços e o fazer coletivo: a disponibilização e o uso dos medicamentos, os resultados logísticos e 
os clínicos. Mas é uma área que não deve se ocupar dos resultados sociais.  

a) I, I, C, C  

b) C, C, I, C 

c) C, C, C, I  

d) Todas estão corretas  

e) C, C, I, I 

25. (UFF - COREMU UFF/RJ - 2022) A prática da profissão farmacêutica é balizada por muitos 
atos normativos, entre eles a Lei nº 5.991/1973, que dispõe sobre: 

a) a regulamentação e a fiscalização de alimentos, de medicamentos e dos estabelecimentos que os 
comercializam 

b) o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e alimentos 

c) a regulamentação e a fiscalização do âmbito profissional farmacêutico 

d) o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos 

26. (UFF - COREMU UFF/RJ - 2020) Considerando a Lei nº 13.021/2014, que dispõe sobre o 
exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, analise as afirmações: Obriga-se o 
farmacêutico, no exercício de suas atividades, a:  

I. notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório 
industrial, dos efeitos colaterais, das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da 
farmacodependência observados e registrados na prática da farmacovigilância.  

II. proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, internados ou não, em 
estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais, de natureza pública ou privada.  

III. estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de medicamentos, produtos farmacêuticos e 
correlatos, visando a assegurar o seu uso racional, a sua segurança e a sua eficácia terapêutica.  

Estão corretas  
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a) apenas I e II.  

b) apenas I e III. 

c) apenas II e III.  

d) todas 

27. (UFG - COREMU UFG/GO - 2020) A Lei nº 13.021/2014, que dispõe sobre o exercício e a 
fiscalização das atividades farmacêuticas:  

a) reafirmou o conceito de farmácia como um estabelecimento de comércio de drogas e 
medicamentos, de manipulação e/ou dispensação de medicamentos, cosméticos, insumos e 
produtos farmacêuticos, e correlatos.  

b) deixou inalterado o conceito de farmácia em comparação à definição do artigo 4º, X, da Lei n. 
5.991/1973, portanto, continua abrangendo, inclusive, as farmácias hospitalares, públicas ou 
privadas.  

c) alterou o conceito de farmácia em comparação à definição da Lei n. 5.991/1973, passando a 
abranger farmácias e drogarias, excluindo as farmácias de hospitais e unidades de pronto 
atendimento, conceituadas agora como farmácias hospitalares.  

d) confirmou o conceito de farmácia como estabelecimento de saúde, proibindo, nesses 
estabelecimentos, a realização de acompanhamento farmacoterapêutico, que deve ser realizado em 
clínicas e consultórios individuais de farmacêuticos. 

28. (COPESE - COREMU UFJF/MG - 2020)   Para tratamento da doença de Alzheimer qual dos 
grupos de fármacos listados abaixo é amplamente indicado?  

a) Inibidores dos receptores de acetilcolina.  

b) Inibidores da acetilcolinesterase.  

c) Agonistas dos receptores de glutamato.  

d) Antagonistas dos receptores de noradrenalina.  

e) Agonistas de receptores de serotonina. 

29. (COMPERVE - UFRN/RN - 2021) A escopolamina é um alcaloide encontrado em plantas com 
propriedades anticolinérgicas. Dessa forma, além de atuar no sistema nervoso central 
bloqueando a transmissão colinérgica para alívio de náuseas e vômitos, muitos de seus efeitos 
adversos são atribuídos a essa propriedade. Devido à presença de receptores para esse fármaco 
nos nervos, no coração, no músculo liso, nas glândulas e no endotélio, pacientes que utilizam 
escopolamina podem apresentar:  

a) sonolência, bradicardia e aumento do trânsito intestinal.  

b) midríase, taquicardia e xerostomia.  

c) miose, taquicardia e retenção urinária.  

d) tontura, bradicardia e diminuição do trânsito intestinal. 
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30. (INCA/RJ - 2020) Em relação à toxicidade dos agentes alquilantes, analise as afirmativas a 
seguir:  

I. A ifosfamida é a mais neurotóxica da classe dos agentes alquilantes, produzindo alteração do 
estado mental, coma, convulsões generalizadas e ataxia cerebelar.  

II. O bussulfano suprime todos os elementos do sangue, particularmente as células-tronco, e pode 
provocar mielossupressão prolongada e cumulativa, de vários meses ou até mesmo anos de duração.  

III. A carmustina causa supressão tardia e prolongada das plaquetas e dos granulócitos, que atingem 
uma contagem mínima de 4 a 6 semanas após administração do fármaco, com recuperação lenta.  

IV. Além dos efeitos sobre o sistema hematopoiético, os agentes alquilantes são altamente tóxicos 
para as células da mucosa em divisão, resultando em ulceração da mucosa oral e desnudação 
intestinal.  

Estão CORRETAS as afirmativas:  

a) I, II e III apenas.  

b) I, III e IV apenas.  

c) II, III e IV apenas.  

d) I, II, III e IV.  

 

 

 

 

 

GABARITO 

 

 

1. A 11. A 21. E 
2. C 12. B 22. D 
3. C 13. A 23. C 
4. B 14. A 24. E 
5. E 15. C 25. D 
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6. A 16. A 26. D 
7. D 17. B 27. B 
8. C 18. A 28. B 
9. D 19. A 29. B 
10. A 20. A 30. D 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES COMENTADAS 

1. (FUVEST- COREMU USP/SP- 2020) A escolha da via de administração de medicamentos deve 
ser realizada considerando aspectos como a absorção e a biodisponibilidade. Assinale a 
alternativa correta quanto à via de administração.  

a) Quando os medicamentos são administrados pela via intravenosa, seus efeitos são 
potencialmente imediatos. Além disso, essa via de administração permite a titulação da dose e 
administração de grandes volumes.  

b) A via subcutânea somente pode ser utilizada para a administração de soluções aquosas ou 
substâncias irritantes.  

c) Medicamentos administrados por via oral apresentam absorção completa e regular, mas 
dependente da capacidade de deglutição do paciente.  

d) A via oral é ideal para administração de medicamentos devido à facilidade de administração, 
absorção completa e regular.  

e) O emprego da via intramuscular está indicado para pacientes sob risco de hemorragia com 
necessidade de administração de grandes volumes. 
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Comentários: 

A alternativa A está correta. Quando os medicamentos são administrados pela via intravenosa não 
ocorre absorção, logo o fármaco apresenta 100% de biodisponibilidade. Neste caso, o fármaco é 
administrado diretamente na circulação sanguínea, portanto, os efeitos são imediatos. Trata-se de 
via adequada para controle e administração de dose de forma direta, além de permitir administração 
de volumes maiores. 

A alternativa B está incorreta. A via subcutânea não pode ser empregada para administração de 
substâncias irritantes, pois pode desencadear hipersensibilidade na região.  

A alternativa C está incorreta. Os medicamentos administrados pela via oral apresentam absorção 
incompleta, propiciando biodisponibilidade menor que 1. Neste caso, existem barreiras e fatores 
limitantes, como a forma farmacêutica e as características do organismo que tornam a absorção 
irregular. Além disso, vale destacar que os medicamentos administrados pela via oral estão sujeitos 
ao metabolismo de primeira passagem. 

A alternativa D está incorreta. Como descrito no comentário da alternativa C, a via oral não 
apresenta absorção completa e regular. Ademais, não é a via ideal para administração de fármacos 
em pacientes que apresentam dificuldade de deglutição (exemplo: pacientes idosos) e também em 
pacientes desacordados ou não responsivos.  

A alternativa E está incorreta. O emprego da via intramuscular não está indicado para pacientes 
sob risco de hemorragia com necessidade de administração de grandes volumes. A administração 
ocorre em tecido vascularizado e não é adequada para grandes volumes.  

2. (UFF - COREMU UFF/RJ - 2021) Ganho de peso, icterícia colestásica, náusea, vômito, reações 
hipoglicêmicas, incluindo coma, são efeitos adversos do antidiabético:  

a) liraglutida 

b) nateglinida  

c) glibenclamida 

d) metformina 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. A liraglutida pertence a classe dos agonistas do receptor GLP-1 e 
possui como efeitos adversos: náusea, redução do peso e redução do tempo de esvaziamento 
gástrico. 

A alternativa B está incorreta. A nateglinida faz parte da classe das não sulfonilureia também 
denominados de análogos da metiglinida. A nateglinida apresenta efeitos adversos como: 
hipoglicemia, sudorese, tremores e tonturas. 

A alternativa C está correta. A glibenclamida pertence a classe das sulfonilureias e possui efeitos 
adversos como: hipoglicemia, náusea, vômito, ganho de peso e icterícia colestásica. 

A alternativa D está incorreta. A metformina é da classe das biguanidas que não gera a ganho de 
peso e nem hipoglicemia. Os principais efeitos adversos da metformina são: acidose láctica e 
alterações no trato gastrointestinal (TGI). 
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3. (UFPR - COREMU UFPR/PR - 2021)   Com base na ação de hormônios gastrintestinais que 
melhoram o controle glicêmico, ao estimular a secreção de insulina e reduzir a secreção de 
glucagon, foram recentemente desenvolvidas duas novas classes de fármacos: os agonistas de 
receptores de peptídeo semelhante a glucagon 1 (glucagon-like, peptide-1, GLP-1), 
incretinomiméticos, que possuem ação mais duradoura que o hormônio natural por 
apresentarem maior resistência à sua degradação sistêmica, sendo administrados por via 
subcutânea, e os inibidores da enzima dipeptidil peptidase 4 (DPP-4), disponíveis em 
comprimidos para administração oral, os quais reduzem e retardam a degradação do GLP-1 
natural (Forti et al., 2019). A respeito do assunto, assinale a alternativa correta:  

a) A sitagliptina é um medicamento pertencente à classe dos análogos do GLP-1 e possui como 
principal vantagem a redução de peso. 

b) A exenatida é um medicamento pertencente à classe dos inibidores da DPP-4 e possui como 
principal desvantagem o elevado custo. 

c) Estudos recentes apontaram que a liraglutida, semaglutida e dulaglutida, medicamentos análogos 
do GLP-1, reduziram desfechos cardiovasculares.  

d) A dapagliflozina é um inibidor da DPP-4 utilizado na prevenção de eventos cardiovasculares e 
renais. 

e) A utilização das gliptinas em monoterapia pode promover redução da HbA1c em até 2%. 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. A sitagliptina pertence a classe dos inibidores da DPP-4. 

A alternativa B está incorreta. A exenatida pertence a classe dos agonistas do receptor do GLP-1. 

A alternativa C está correta. Os agonistas do receptor de GLP-1 (liraglutida, semaglutida e 
dulaglutida) geram redução do risco de morte cardiovascular, infarto do miocárdio ou acidente 
vascular encefálico não fatais em pacientes com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular 
estabelecida. 

A alternativa D está incorreta. A dapagliflozina é um inibidor do co-transportador SGLT-2, co-
transportador de sódio e glicose. 

A alternativa E está incorreta. A utilização de gliptinas em associação com biguanidas, no caso 
metformina, podem acarretar na redução de HbA1c em até 2%. 

4. (UFRJ - COREMU UFRJ/RJ - 2022) Os fármacos empregados no tratamento do Diabetes 
Mellitus tipo 2 podem ser classificados pela sua ação ou pelo seu efeito em secretagogos e não-
secretagogos ou hipoglicemiantes e euglicemiantes, respectivamente. Os secretagogos 
pertencem a 4 famílias: sulfonilureias, meglitinidas, agonistas de GLP-1, inibidores de DPP-IV, 
e aumentam a liberação de insulina por mecanismos distintos. Os que representam a família que 
atua bloqueando o canal de KATP são:  

a) liraglutida e vildagliptina  

b) repaglinida e glipizida 

 c) gliburida e empagliflozina  
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d) metformina e glibenclamida 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. A liraglutida é um agonista dos receptores do GLP-1 que aumenta a 
secreção de insulina, reduz tempo de esvaziamento gástrico e reduz o peso por atuar no receptor de 
incretinas.  A vildagliptina, por outro lado, é um inibidor da enzima DPP-4, reduz a inibição das 
incretinas promovendo aumento da produção de insulina. 

A alternativa B está correta. A repaglinida é uma meglitinida e a glipizida é uma sulfonilureia que 
possuem mecanismo de ação semelhante. Os dois fármacos atuam no bloqueio do canal de KATP, 
estimulando a produção de insulina. 

A alternativa C está incorreta. A gliburida é uma sulfonilureia que atua no bloqueio do canal de 
KATP, estimulando a produção de insulina e a dapagliflozina é um inibidor do co-transportador 
SGLT-2 de sódio e glicose, logo reduz a reabsorção destes, reduzindo a glicemia. 

A alternativa D está incorreta. A metformina é uma biguanida relacionada com a redução da 
produção hepática de glicose por ativar AMPkinase e a glibenclamida é uma sulfonilureia que atua 
no bloqueio do canal de KATP, estimulando a produção de insulina. 

5. (UFPB - COREMU UFPB/PB - 2022) Qual exame é realizado para o rastreamento de Diabetes 
Mellitus?  

a) Ácido úrico 

b) Creatinina 

c) Hematócrito 

d) Hemoglobina 

e) Glicemia 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. O rastreamento de ácido úrico pode revelar distúrbios como gota ou 
risco de cálculos renais. 

A alternativa B está incorreta. O rastreamento de creatinina, em geral, é solicitado para avaliação 
da função renal.  

A alternativa C está incorreta. A avaliação de hematócrito pode revelar distúrbios como anemia. 

A alternativa D está incorreta. A análise de hemoglobina está associada a distúrbios sanguíneos. 

A alternativa E está correta. A glicemia é o principal parâmetro de análise para rastreamento de 
Diabetes Mellitus, sendo complementado por análise de hemoglobina glicada, teste de tolerância a 
glicose e parâmetros clínicos do paciente. 

6. (UFRN - COREMU UFRN/RN - 2022) A dapaglifozina e a empaglifozina são novas opções 
terapêuticas na abordagem do paciente diabético. Esses fármacos impactam, positivamente, 
no peso corporal, função endotelial e na redução dos níveis de hemoglobina glicada. O 
mecanismo de ação principal dessa nova classe de hipoglicemiantes caracteriza-se pela inibição: 
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a) do co-transportador de sódio e da glicose do tipo 2 nos túbulos renais 

b) da enzima alfa-glucosidase nos enterócitos  

c) do canal de potássio ATP-dependente nas ilhotas de Langerhans  

d) da enzima HMG-coa redutase nos hepatócitos 

Comentários: 

A alternativa A está correta. A dapaglifozina e a empaglifozina são inibidores do co-transportador 
de SGLT-2, co-transportador de sódio e glicose. Logo, reduzem a reabsorção renal de glicose, 
reduzindo assim a glicemia. 

A alternativa B está incorreta. A acarbose é um exemplo de hipoglicemiante que atua como inibidor 
da alfa-glicosidase intestinal.  

A alternativa C está incorreta. Os fármacos secretagogos como as sulfonilureias (exemplos: 
glibenclamida e gliclazida) e as meglitinidas (exemplos: repaglinida e nateglinida) atuam no bloqueio 
do canal de KATP aumentando a produção de insulina. 

A alternativa D está incorreta. As estatinas atuam através da inibição da HMG-CoA. 

7. (COSEAC- COREMU UFF/RJ - 2021) Assinale a opção que representa um fármaco com 
atividade antimicrobiana dirigida principalmente contra bacilos gram-negativos.  

a) Vancomicina  

b) Penicilina G  

c) Cefazolina  

d) Gentamicina 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. A vancomicina é um glicopeptídeo e tem atividade bactericida sobre 
bactérias gram-positivas. 

A alternativa B está incorreta. A penicilina G possui maior espectro contra bactérias gram-positivas, 
sendo a mesma inativada em meio ácido (suco gástrico).  

A alternativa C está incorreta. A cefazolina é uma cefalosporina de 1ª geração que atua em cocos 
gram-positivos. 

A alternativa D está correta. A gentamicina é um aminoglicosídeo com atividade antimicrobiana 
dirigida principalmente contra bacilos gram-negativos. Trata-se de um dos principais fármacos da 
classe devido ao baixo custo e amplo espectro de ação de atividade antimicrobiana. A administração 
da gentamicina pode ocorrer pelas vias oral, parenteral e tópica. 

8. (UFRJ - COREMU UFRJ/RJ - 2021) A antibioticoprofilaxia tem como objetivo prevenir a 
infecção em alguns pacientes ou prevenir o desenvolvimento de doenças potencialmente 
perigosas naqueles que já têm evidências de alguma infecção. O antibacteriano glicopeptídeo 
indicado para a profilaxia cirúrgica em procedimentos com alto risco de MRSA (Staphylococcus 
aureus resistente à Meticilina) é a(o): 
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a) Norfloxacina 

b) Espiromicina 

c) Vancomicina 

d) Ertapenem 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. A norfloxacina é um antibacteriano da classe das quinolonas. 

A alternativa B está incorreta. A espiromicina é um antibacteriano da classe dos macrolídeos. 

A alternativa C está correta. A vancomicina é um antibacteriano da classe dos glicopeptídeos.  

A alternativa D está incorreta. O ertapenem é um antibacteriano da classe dos carbapenemas. 

9. (IAUPE - CONUPE UFPE/PE - 2021) Dos agentes microbianos citados abaixo, qual alternativa 
indica o grupo dos aminoglicosídeos?  

a) Gentamicina/eritromicina  

b) Gentamicina/tetraciclina  

c) Tetraciclina/tobramicina  

d) Tobramicina/amicacina  

e) Amicacina/tetraciclina 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta.  A gentamicina é um aminoglicosídeo, porém a eritromicina é um 
macrolídeo. 

A alternativa B está incorreta. A gentamicina é um aminoglicosídeo, mas a tetraciclina é um 
antibiótico da classe das tetraciclinas.  

A alternativa C está incorreta. A tobramicina é um aminoglicosídeo e a tetraciclina é um antibiótico 
da classe das tetraciclinas. 

A alternativa D está correta. A tobramicina e a amicacina são exemplos de aminoglicosídeos. 

A alternativa E está incorreta. A amicacina é um aminoglicosídeo e a tetraciclina é um antibiótico 
da classe das tetraciclinas. 

10. (COPESE - COREMU UFJF/MG - 2021) O grupo farmacológico X tem atividade antimalárica, 
uma propriedade investigada extensamente durante a Segunda Guerra Mundial. Este grupo é 
formado por compostos análogos do p-aminobenzoato que inibem competitivamente a 
diidropteroato sintase do Plasmodium. Estes agentes são combinados com um inibidor da 
diidrofolato redutase, de modo a intensificar sua ação antimalárica. O grupo farmacológico X 
também é útil como agente antimicrobiano. Marque a alternativa abaixo que indica o nome do 
grupo farmacológico X:  

a) Sulfonamidas.  
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b) Carbapenêmicos.  

c) Macrolídeos.  

d) Penicilinas.  

e) Tetraciclinas. 

Comentários: 

A alternativa A está correta. As sulfonamidas são antibióticos bacteriostáticos com atividade sobre 
metabolismo do ácido fólico. As bactérias necessitam do ácido para-aminobenzoico (PABA) para 
produzir o folato endógeno, essencial na produção de purinas e ácidos nucléicos. As sulfonamidas, 
por sua vez, são análogos estruturais do PABA e vão agir sobre enzima diidropteroato-sintase, 
inibindo-a e bloqueando a síntese do ácido fólico (folato). Portanto, bloqueiam a cascata de síntese 
do DNA bacteriano. 

11. (COMPERVE - UFRN/RN - 2020) Os aminoglicosídeos são antimicrobianos empregados, no 
âmbito hospitalar, para infecções causadas principalmente por bactérias gram-negativas e 
atuam inibindo a síntese proteica. Apesar da efetividade, possui um perfil de segurança que 
requer constante monitorização. São reações adversas características e mais frequentes dessa 
classe de antimicrobianos:  

a) ototoxicidade e nefrotoxicidade.   

b) neurotoxicidade e afasia.  

c) miotoxicidade e náuseas 

d) mielotoxicidade e cardiotoxicidade. 

Comentários: 

A alternativa A está correta. Os principais efeitos adversos dos aminoglicosídeos são o 
ototoxicidade e nefrotoxicidade. A ototoxicidade é caracterizada pela perda da audição de alta 
frequência bilateral que pode ser irreversível e disfunção vestibular relacionada à administração de 
qualquer aminoglicosídeo. Trata-se de reação adversa limitante do uso desses fármacos sendo 
reversível se o uso for interrompido antes do agravamento do dano auditivo. Em relação a 
nefrotoxicidade, reação comum no uso destes fármacos, ocorre devido ao acúmulo e retenção dos 
aminoglicosídeos nas células dos túbulos proximais. 

12. (COMPERVE - UFRN/RN - 2020) O processo de envelhecimento acarreta várias alterações 
fisiológicas, dentre elas, menor concentração de proteínas plasmáticas como a albumina e 
menor taxa de metabolização hepática. Alguns fármacos apresentam uma alta taxa de ligação 
a proteínas plasmáticas e são amplamente metabolizados pelo fígado, como por exemplo, o 
diazepam. Considerando essas informações, idosos sob uso de diazepam pela via oral 
apresentariam:  

a) menor ocorrência de sedação.  

b) maior risco de toxicidade.  
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c) maior dose necessária.  

d) menor ocorrência de interações. 

Comentários: 

A alternativa B está correta. Nos pacientes idosos, a concentração de proteínas plasmáticas e a 
resposta fisiológica renal se encontram reduzidos, logo há maior concentração do fármaco no 
organismo. Desta forma, podem ocorrer prolongamento da sedação pela alta concentração, o que 
implica em quadro de toxicidade. Neste caso, deve ser avaliada a possibilidade de ajuste de dose 
para evitar a toxicidade nos pacientes idosos.  

13. (CCS - RIMUSH UFPB/PB - 2020) Interações medicamentosas ocorrem quando os efeitos de 
um ou mais medicamentos são alterados pela administração simultânea ou anterior de outros 
medicamentos ou alimentos. Considerando as informações apresentadas, marque a afirmativa 
correta:  

a) Dois medicamentos que possuem afinidade pela albumina plasmática competem pelos seus sítios 
de ligação, o que apresenta maior afinidade age como deslocador, aumentando a concentração 
plasmática livre do medicamento que apresenta menor afinidade pela albumina, fármaco deslocado, 
podendo este causar toxicidade se o seu índice terapêutico for estreito.  

b) A administração de medicamentos com o leite, por altera o pH gástrico, pode aumentar ou 
diminuir a absorção de determinados fármacos. A administração de tetraciclina com leite, é 
favorável, pois o leite aumenta a sua absorção.  

c) Os fármacos que são indutores enzimáticos de determinada isoforma do Citocromo P450 quando 
coadministrados com fármacos substratos destas isoformas, aumentam a concentração sérica 
destes fármacos, resultando em toxicidade.  

d) O principal processo envolvido na excreção renal é a filtração glomerular, passível de inúmeras 
interações entre os fármacos.  

e) A excreção renal de fármacos que são ácidos fracos pode ser acelerada por outros fármacos que 
acidificam o pH urinário. 

Comentários: 

A alternativa A está correta. Alguns fármacos possuem alta afinidade pelas proteínas plasmáticas 
(exemplo: albumina), portanto, parte do fármaco permanece ligado as proteínas. Vale destacar que 
apenas a fração livre do fármaco irá atuar no local de ação.   A partir do momento que se tem dois 
fármacos (com alta afinidade) disponíveis na corrente sanguínea, os mesmos competem pelo sítio 
de ligação da albumina. O fármaco com maior afinidade acaba por deslocar o de menor afinidade. 
Desta forma, ocorre aumento da concentração livre do fármaco de menor afinidade podendo causar 
toxicidade. 

A alternativa B está incorreta. As tetraciclinas são agentes quelantes que formam complexos com 
ferro e cálcio, por exemplo. Portanto, a administração destes fármacos com leite (cálcio) não é 
recomendada. 

A alternativa C está incorreta. Os fármacos indutores enzimáticos podem reduzir a concentração 
plasmática de fármacos administrados concomitantemente, o que reduz o efeito terapêutico. 
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A alternativa D está incorreta. Existem três processos envolvidos na excreção renal: filtração 
glomerular, secreção tubular e reabsorção tubular. Dentre estes, a secreção tubular e a reabsorção 
tubular apresentam diversas possibilidades de interações medicamentosas. 

A alternativa E está incorreta. A excreção de ácidos fracos pode ser acelerada com a administração 
de fármacos básicos que vão permitir a formação de íons em solução. Desta forma, reduz a 
reabsorção do fármaco pela membrana das células renais, pois somente a forma não ionizada é 
capaz de atravessar a membrana. 

14. (UFRJ - COREMU UFRJ/RJ - 2021) Dentre os bloqueadores de canais de Cálcio empregados 
no tratamento de doenças cardiovasculares o que mais suprime a condução atrioventricular 
cardíaca é o(a):  
 

a) Verapamil  

b) Anlodipina  

c) Nifedipina  

d) Losartana  

Comentários: 

A alternativa A está correta. O verapamil é um bloqueador de canal de cálcio não derivado da 
diidropiridina que atua no leito arterial reduzindo a resistência vascular periférica, bem como possui 
efeito a nível cardíaco por atuar bloqueando os canais de cálcio no nodo sinoatrial e átrio ventricular.  

A alternativa B está incorreta.  O anlodipino é um bloqueador de canal de cálcio derivado da 
diidropiridina que atua a nível vascular, reduzindo a resistência vascular periférica, promovendo 
assim vasodilatação.  

A alternativa C está incorreta. O nifedipino é um bloqueador de canal de cálcio derivado da 
diidropiridina que atua a nível vascular, reduzindo a resistência vascular periférica, promovendo 
assim vasodilatação. 

A alternativa D está incorreta. A losartana é um antagonista dos receptores da angiotensina II 
(receptores AT1).  

15. (FUVEST - COREMU USP/SP- 2021) Sabe-se que o risco de morbidade e mortalidade 
cardiovascular está diretamente correlacionado com a pressão arterial e que mesmo pacientes 
com pré-hipertensão têm risco aumentado de doença cardiovascular. Assim, o objetivo do 
tratamento anti-hipertensivo é a redução da morbidade e da mortalidade associadas à 
hipertensão. Os tiazídicos constituem fármacos de primeira escolha para a manutenção da 
hipertensão na maior parte da população, no entanto, para pacientes hipertensos e diabéticos, 
recomendam-se inibidores da ECA ou bloqueadores dos receptores II da angiotensina em 
combinação com outros anti-hipertensivos. De acordo com o enunciado, a alternativa que 
contempla exemplos dos grupos de fármacos, exatamente na ordem em que aparecem no 
texto, é:  

a) Clortalidona, furosemida e lisinopril.  

b) Hidroclorotiazida, espironolactona e lisinopril.  
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c) Clortalidona, lisinopril e losartana.  

d) Hidroclorotiazida, furosemida e losartana. 

e) Clortalidona, amilorida e enalapril. 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. Nesta alternativa, o erro está na furosemida que é um diurético de 
alça e não um inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA) e o lisinopril é um IECA e não 
um bloqueador dos receptores de angiotensina (BRA). 

A alternativa B está incorreta. Nesta alternativa, a espironolactona é um diurético poupador de 
potássio e não um IECA e o lisinopril é um IECA e não um BRA. 

A alternativa C está correta. A hidroclorotiazida é um diurético tiazídico, bem como o lisinopril um 
IECA e a losartana um BRA. 

A alternativa D está incorreta. A furosemida é um diurético de alça e não um IECA. 

A alternativa E está incorreta. A amilorida é um diurético poupador de potássio e não um IECA, e o 
enalapril é um IECA e não um BRA. 

16. (IAUPE - CONUPE UFPE/PE - 2021)    No tratamento da hipertensão, os diuréticos 
clorotiazídicos são úteis, porque, além da salurese, inibem a liberação de: 

a) Renina.  

b) Bradicinina.  

c) Fosfolipase.  

d) Fosfodiesterase.  

e) Vasopressina 

Comentários: 

A alternativa A está correta. Os diuréticos tiazídicos atuam no túbulo contorcido distal, inibindo de 
forma seletiva a reabsorção de NaCl. Tal efeito ocorre a partir da inibição do transportador de Na+/Cl- 
(simporte). O efeito final gerado é a redução da reabsorção de água e eletrólitos (Na+, K+, Mg2+ e Cl-

), que acarreta na redução da volemia. Os diuréticos tiazídicos aumentam a reabsorção de Ca2+ e 
reduzem a produção e renina. 

17. (COMPERVE - UFRN/RN - 2021) Os betabloqueadores (BB) adrenérgicos são fármacos 
amplamente indicados como terapia anti-hipertensiva em pacientes com insuficiência cardíaca. 
Alguns representantes dessa classe apresentam diferentes afinidades com os receptores 
adrenérgicos, podendo ser classificados como cardiosseletivos, não seletivos e com ação vaso 
dilatadora. Em relação aos diferentes BB e sua ação nos receptores:  

a) o atenolol tem ação vasodilatadora devido à sua ação agonista alfa-2 periférica.  

b) o carvedilol tem ação vasodilatadora devido ao seu antagonismo alfa-1 periférico.  

c) o metoprolol tem ação cardiosseletiva porque bloqueia os receptores beta-2.  
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d) o pindolol tem ação cardiosseletiva porque bloqueia, de forma específica, os receptores beta-1. 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. O atenolol é um betabloqueador seletivo para receptores ß-1. 

A alternativa B está correta. O Carvedilol é um fármaco betabloqueador não seletivo que atua sobre 
ambos os receptores ß-1 = ß-2 e também possui ação antagonista nos receptores alfa-1. Desta 
forma, atua promovendo a redução da resistência vascular periférica e consequente ação 
vasodilatadora. 

A alternativa C está incorreta. O metoprolol é um betabloqueador seletivo para receptores ß-1. 

A alternativa D está incorreta. O pindolol é um fármaco betabloqueador não seletivo atua sobre 
ambos receptores ß-1 = ß-2. 

18. (COPESE- COREMU UFPI/PI -2020) Os antagonistas da enzima conversora da angiotensina 
produzem todos os efeitos farmacológicos abaixo, EXCETO:  

a) Aumenta a retenção de sódio e água.  

b) Diminuem os níveis de Angiotensina II no sangue.  

c) Reduzem os níveis de Aldosterona no sangue.  

d) Diminuem a pressão arterial.  

e) Diminuem os níveis de sódio plasmático.  

Comentários: 

A alternativa A está correta. Os antagonistas da enzima conversora da angiotensina impedem a 
conversão da angiotensina I em angiotensina II. Desta forma, reduzem a aldosterona, reabsorção de 
sódio, água e consequentemente reduzem a pressão arterial. 

19. (UFG - COREMU UFG/GO - 2021) Qual é a justificativa farmacológica para a associação dos 
medicamentos fenoterol e ipratrópio no tratamento das crises agudas de asma?  

a) O fenoterol promove broncodilatação por meio da ação agonista em receptores beta-
adrenérgicos, enquanto o ipratrópio é um fármaco anticolinérgico e age impedindo a 
broncoconstrição  

b) O efeito sinérgico é obtido através da estimulação de diferentes receptores do sistema simpático 
promovendo broncodilatação, sendo que o fenoterol tem ação sobre os receptores alfa-
adrenérgicos e o ipratrópio sobre os beta-adrenérgicos  

c) A inibição da broncoconstrição é obtida pela ação antagonista em diferentes receptores do 
sistema parassimpático, sendo que o fenoterol tem ação sobre os receptores alfa-adrenérgicos e o 
ipratrópio sobre os beta-adrenérgicos 

d) A ação parassimpaticomimética do fenoterol inibe a broncoconstrição mediada pela adrenalina, 
enquanto a ação simpatolítica do ipratrópio promove broncodilatação semelhante àquela 
provocada pela acetilcolina 
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Comentários: 

A alternativa A está correta. O fenoterol é um agonista ß-2 de ação curta empregado no 
tratamento das crises agudas de asma. Os agonistas ß-2 atuam sobre receptores ß-2 presentes nas 
células musculares lisas das vias respiratórias. Com isso, estimulam a adenilcilase e aumentam a 
síntese intracelular de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc). Desta forma, relaxam a 
musculatura lisa (broncodilatação) e inibem a liberação de mediadores da broncoconstrição pelos 
mastócitos. Em geral, os agonistas ß-2 são administrados pela via inalatória, produzindo efeito 
máximo local sobre a musculatura lisa das vias respiratórias com o mínimo de toxicidade sistêmica. 
O emprego dos agentes antimuscarínicos têm relevância no tratamento, pois foi demonstrado a 
importância do nervo vago na broncoconstrição. O ipratrópio e tiatrópio são representantes da 
classe dos antimuscarínicos (anticolinérgicos). Os antagonistas muscarínicos inibem a ação da 
acetilcolina nos receptores muscarínicos, mais especificamente nos receptores M3. Sendo assim, 
reduzem o tônus colinérgico (impedindo a broncoconstrição).  

20. (UFG - COREMU UFG/GO - 2021) A ação antiemética da ondansetrona é obtida por meio:  

a) do bloqueio direto da zona do gatilho e interferência na transmissão de estímulos por vias 
aferentes que partem do estômago 

b) da diminuição da captação de estímulos da zona do gatilho e inibição da motilidade gastrintestinal 

c) do bloqueio direto da zona do gatilho e diminuição de estimulação e condução nas vias 
vestibulares  

d) da diminuição da captação de estímulos da zona do gatilho e contração do esfíncter esofágico 
inferior 

Comentários: 

A alternativa A está correta. A ondansetrona é um antagonista seletivo dos receptores 5-HT3 e 
possui propriedade antiemética potente. A ação antiemética ocorre por meio do bloqueio dos 
receptores 5-HT3 centrais no centro do vômito e na zona de gatilho quimiorreceptora, porém 
principalmente pelo bloqueio dos receptores 5-HT3 periféricos nos nervos aferentes espinais e vagais 
intestinais extrínsecos. 

21. (USP - COREMU USP/SP - 2022) Sobre os sistemas de distribuição de medicamentos em 
farmácias hospitalares, é correto afirmar:  

a) O sistema tradicional compreende os sistemas coletivo e por dose unitária.  

b) No sistema coletivo, os medicamentos são requisitados e dispensados às unidades de internação 
de acordo com a prescrição médica para determinado período.  

c) O sistema por dose unitária, embora mais moderno, permite maior ocorrência de erros por 
omissão.  

d) O sistema individualizado apresenta como vantagens principais o menor custo de implantação e 
o menor erro de medicação.  

e) O sistema por dose unitária diminui a ocorrência de erros de medicação e as perdas. 
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Comentários: 

A alternativa A está incorreta. O sistema tradicionalmente empregado compreende os sistemas 
coletivo e individualizado. Em geral, as farmácias hospitalares empregam sistema misto que conta 
com parte dos medicamentos sendo distribuídos pelo sistema coletivo e outra parte pelo sistema 
individualizado.  

A alternativa B está incorreta. A distribuição coletiva caracteriza-se pelo envio de certa quantidade 
de medicamentos para serem estocados nos setores e administrados conforme forem sendo 
prescritos gerando formação de subestoques. 

A alternativa C está incorreta. No sistema de dose unitária, o medicamento é disponibilizado já 
pronto para administração, reduzindo a ocorrência de erros e perdas. 

A alternativa D está incorreta. O sistema coletivo apresenta menor custo de implantação e o 
sistema de dose unitária apresenta menor erro de medicação e perdas.  

A alternativa E está correta. No sistema de dose unitária, os medicamentos são distribuídos em 
embalagens unitárias, com horários e identificações, já prontos para a administração. Dentre as 
vantagens deste sistema, pode-se destacar: a redução de erros e perdas no preparo da medicação, 
otimização do tempo da enfermagem e maior participação do farmacêutico.  

22. (UFPR - COREMU UFPR/PR - 2022) A seleção de medicamentos consiste na primeira etapa 
do ciclo da assistência farmacêutica e visa assegurar ao hospital acesso aos medicamentos 
essenciais para seu funcionamento. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:  

1. A seleção de medicamentos tem como objetivo melhorar a qualidade da atenção por meio da 
escolha de opções terapêuticas com melhor relação risco-benefício, baseando-se em evidências 
científicas disponíveis.  

2. O Guia Farmacoterapêutico é um documento com informações científicas sobre os medicamentos 
selecionados, extraídas de fontes seguras e atualizadas, visando subsidiar os profissionais de saúde 
na prescrição e dispensação dos medicamentos da instituição, devendo a revisão desse guia ser 
periódica.  

3. No processo de seleção dos medicamentos, deve-se dar preferência às apresentações que 
permitam o fracionamento e facilitem a adequação de doses, bem como formulações contendo 
associações de substâncias. 

 4. Como vantagens do processo de seleção dos medicamentos, têm-se a padronização de condutas 
terapêuticas, a racionalização de gastos e a promoção do uso racional de medicamentos, 
assegurando o acesso a medicamentos seguros, efetivos e com qualidade.  

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.  

b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.  

c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.  

d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.  
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e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

Comentários: 

A afirmativa 1 é verdadeira. A seleção é um processo de escolha de medicamentos, baseada em 
critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, estabelecidos por uma Comissão de Farmácia e 
Terapêutica (CFT), visando assegurar medicamentos seguros, eficazes e custo-efetivos com a 
finalidade de racionalizar seu uso, harmonizar condutas terapêuticas, direcionar o processo de 
aquisição, produção e políticas farmacêuticas. 

A afirmativa 2 é verdadeira. O formulário ou guia terapêutico é um documento que apresenta 
informações técnicas relevantes e atualizadas a respeito dos medicamentos que foram 
selecionados, para subsidiar os profissionais prescritores. 

A afirmativa 3 é falsa. No processo de seleção dos medicamentos, deve-se dar preferência às 
apresentações que permitam o fracionamento e facilitem a adequação de doses. Contudo, 
preferencialmente, deve-se selecionar formulações com um único princípio ativo. As associações de 
fármacos devem ser selecionadas quando apresentarem significativa vantagem terapêutica sobre o 
uso dos produtos isolados. 

A afirmativa 4 é verdadeira. Dentre os objetivos da seleção podemos destacar: a redução do 
número de especialidades farmacêuticas, uniformização das condutas terapêuticas, melhoria do 
acesso aos medicamentos selecionados, promoção do uso racional de medicamentos e garantia do 
acesso a medicamentos seguros, eficazes e custo-efetivos. 

Portanto, a alternativa D está correta. 

23. (UFG - COREMU UFG/GO - 2021) Logística Reversa é a área da logística que trata, 
genericamente, do fluxo físico de produtos, embalagens ou outros materiais, desde o ponto de 
consumo até ao local de origem. Faz parte desse processo:  

a) a programação.  

b) a aquisição.  

c) o armazenamento.  

d) a distribuição. 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. A etapa da programação engloba o processo de planejamento das 
quantidades a serem adquiridas para atendimento de determinada demanda do serviço, por 
determinado período de tempo. A programação inadequada reflete diretamente sobre o 
abastecimento e o acesso ao medicamento. 

A alternativa B está incorreta. A etapa da aquisição envolve o processo de compra dos 
medicamentos, de acordo com a programação estabelecida, com o objetivo de suprir necessidades 
de medicamentos em quantidade, qualidade e menor custo-efetividade e manter a regularidade do 
sistema de abastecimento. 
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A alternativa C está correta. O armazenamento consiste no conjunto de procedimentos técnicos e 
administrativos que tem por finalidade assegurar as condições adequadas de conservação dos 
medicamentos e produtos para saúde, bem como seu gerenciamento. Portanto, a logística reversa 
está relacionada ao armazenamento. 

A alternativa D está incorreta. A etapa da distribuição consiste no suprimento de medicamentos às 
unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo oportuno. A distribuição de medicamentos 
deve garantir rapidez e segurança na entrega e eficiência no controle e informação. 

24. (UFJF - COREMU UFJF/MG - 2021) Sobre a gestão da Assistência Farmacêutica e com ênfase 
na seleção de medicamentos julgue as afirmativas como CORRETAS (C) ou INCORRETAS (I):  

( ) O processo de seleção de medicamentos é fundamentado nas ferramentas da epidemiologia e da 
avaliação econômica de tecnologias em saúde.  

( ) Embora o ciclo clássico da AF seja reconhecido como uma “engrenagem” de processos logísticos, 
a atuação clínica do farmacêutico está presente em todas as etapas, com destaque para o 
estabelecimento de critérios para a seleção de uma lista padronizada, na análise das opções de 
aquisição e distribuição, na definição pelo investimento em um ou outro serviço de saúde a ser 
disponibilizado à população.  

( ) As atividades desenvolvidas pela assistência farmacêutica devem ser pautadas em informações 
técnicas, desde o conhecimento dos problemas da realidade em que está inserido o serviço até o 
trabalho específico de seleção de medicamentos ou programação, que são atividades privativas do 
farmacêutico.  

( ) A gestão da assistência farmacêutica precisa integrar, de forma articulada, os produtos, os 
serviços e o fazer coletivo: a disponibilização e o uso dos medicamentos, os resultados logísticos e 
os clínicos. Mas é uma área que não deve se ocupar dos resultados sociais.  

a) I, I, C, C  

b) C, C, I, C 

c) C, C, C, I  

d) Todas estão corretas  

e) C, C, I, I 

Comentários: 

A alternativa I está correta. A seleção é um processo de escolha de medicamentos, baseada em 
critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, estabelecidos por uma Comissão de Farmácia e 
Terapêutica (CFT). 

A alternativa II está correta. O profissional farmacêutico atua em todas as etapas do ciclo da 
assistência farmacêutica visando garantir ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da 
saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao 
acesso e ao seu uso racional.  
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A alternativa III está incorreta. O processo de seleção de medicamentos não é privativo no 
profissional farmacêutico.  A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) que participa ativamente 
do processo de seleção é multidisciplinar, devendo ser composta por profissionais de diversas áreas 
de formação e que atuem em diferentes níveis do serviço. 

A alternativa IV está incorreta. A gestão da assistência farmacêutica se ocupa também dos 
resultados sociais. Vale destacar que um dos principais objetivos é o acesso ao medicamento e seu 
uso racional.  

Sendo assim, a alternativa E está correta. 

25. (UFF - COREMU UFF/RJ - 2022) A prática da profissão farmacêutica é balizada por muitos 
atos normativos, entre eles a Lei nº 5.991/1973, que dispõe sobre: 

a) a regulamentação e a fiscalização de alimentos, de medicamentos e dos estabelecimentos que os 
comercializam 

b) o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e alimentos 

c) a regulamentação e a fiscalização do âmbito profissional farmacêutico 

d) o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos 

Comentários: 

A alternativa D está correta. A lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, dispõe sobre o Controle 
Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras 
Providências. 

26. (UFF - COREMU UFF/RJ - 2020) Considerando a Lei nº 13.021/2014, que dispõe sobre o 
exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, analise as afirmações: Obriga-se o 
farmacêutico, no exercício de suas atividades, a:  

I. notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório 
industrial, dos efeitos colaterais, das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da 
farmacodependência observados e registrados na prática da farmacovigilância.  

II. proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, internados ou não, em 
estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais, de natureza pública ou privada.  

III. estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de medicamentos, produtos farmacêuticos e 
correlatos, visando a assegurar o seu uso racional, a sua segurança e a sua eficácia terapêutica.  

Estão corretas  

a) apenas I e II.  

b) apenas I e III. 

c) apenas II e III.  

d) todas 
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Comentários: 

A alternativa I está correta. De acordo com o Art. 13, inciso I, deve-se notificar os profissionais de 
saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais, 
das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da farmacodependência observados e 
registrados na prática da farmacovigilância. 

A alternativa II está correta. De acordo com o Art. 13, inciso III, deve-se proceder ao 
acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, internados ou não, em estabelecimentos 
hospitalares ou ambulatoriais, de natureza pública ou privada 

A alternativa III está correta. De acordo com o Art. 13, inciso IV, deve-se estabelecer protocolos de 
vigilância farmacológica de medicamentos, produtos farmacêuticos e correlatos, visando a 
assegurar o seu uso racionalizado, a sua segurança e a sua eficácia terapêutica. 

Portanto, a alternativa D está correta. 

27. (UFG - COREMU UFG/GO - 2020) A Lei nº 13.021/2014, que dispõe sobre o exercício e a 
fiscalização das atividades farmacêuticas:  

a) reafirmou o conceito de farmácia como um estabelecimento de comércio de drogas e 
medicamentos, de manipulação e/ou dispensação de medicamentos, cosméticos, insumos e 
produtos farmacêuticos, e correlatos.  

b) deixou inalterado o conceito de farmácia em comparação à definição do artigo 4º, X, da Lei n. 
5.991/1973, portanto, continua abrangendo, inclusive, as farmácias hospitalares, públicas ou 
privadas.  

c) alterou o conceito de farmácia em comparação à definição da Lei n. 5.991/1973, passando a 
abranger farmácias e drogarias, excluindo as farmácias de hospitais e unidades de pronto 
atendimento, conceituadas agora como farmácias hospitalares.  

d) confirmou o conceito de farmácia como estabelecimento de saúde, proibindo, nesses 
estabelecimentos, a realização de acompanhamento farmacoterapêutico, que deve ser realizado em 
clínicas e consultórios individuais de farmacêuticos. 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. De acordo com o Art. 3º, farmácia é uma unidade de prestação de 
serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária 
individual e coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos 
magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, 
produtos farmacêuticos e correlatos. 

A alternativa B está correta. De acordo com o Art. 3º, farmácia é uma unidade de prestação de 
serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária 
individual e coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos 
magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, 
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produtos farmacêuticos e correlatos. Esta definição corrobora a lei nº 5.991/73 no qual, de acordo 
com o artigo 4º, inciso X, farmácia é um estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e 
oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, 
compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de 
qualquer outra equivalente de assistência médica. 

A alternativa C está incorreta. De acordo com o Art. 3º, farmácia é uma unidade de prestação de 
serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária 
individual e coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos 
magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, 
produtos farmacêuticos e correlatos. Esta definição corrobora a lei nº 5.991/73 no qual, de acordo 
com o artigo 4º inciso X, farmácia é um estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e 
oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, 
compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de 
qualquer outra equivalente de assistência médica. 

A alternativa D está incorreta. De acordo com a lei nº 13.021/14, artigo 13, inciso III, o farmacêutico 
deve proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, internados ou não, em 
estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais, de natureza pública ou privada. 

28. (COPESE - COREMU UFJF/MG - 2020)   Para tratamento da doença de Alzheimer qual dos 
grupos de fármacos listados abaixo é amplamente indicado?  

a) Inibidores dos receptores de acetilcolina.  

b) Inibidores da acetilcolinesterase.  

c) Agonistas dos receptores de glutamato.  

d) Antagonistas dos receptores de noradrenalina.  

e) Agonistas de receptores de serotonina. 

Comentários: 

A alternativa B está correta. Os inibidores da enzima acetilcolinesterase atuam impedindo a 
degradação da acetilcolina e aumentam a sua disponibilidade no SNC estimulando assim a 
transmissão colinérgica. O primeiro fármaco da classe a ser empregado no tratamento do Alzheimer 
foi a tacrina. Entretanto, devido a hepatoxicidade relacionada ao fármaco, essa já foi substituída por 
outros fármacos. Atualmente, são empregados: rivastigmina, galantamina e donepezila. 

29. (COMPERVE - UFRN/RN - 2021) A escopolamina é um alcaloide encontrado em plantas com 
propriedades anticolinérgicas. Dessa forma, além de atuar no sistema nervoso central 
bloqueando a transmissão colinérgica para alívio de náuseas e vômitos, muitos de seus efeitos 
adversos são atribuídos a essa propriedade. Devido à presença de receptores para esse fármaco 
nos nervos, no coração, no músculo liso, nas glândulas e no endotélio, pacientes que utilizam 
escopolamina podem apresentar:  

a) sonolência, bradicardia e aumento do trânsito intestinal.  

b) midríase, taquicardia e xerostomia.  
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c) miose, taquicardia e retenção urinária.  

d) tontura, bradicardia e diminuição do trânsito intestinal. 

Comentários: 

A alternativa B está correta. A escopolamina é um antagonista competitivo não seletivo dos 
receptores muscarínicos. Sendo assim, atua em todos os subtipos de receptores muscarínicos, 
provocando aumento da frequência cardíaca (taquicardia) e força de contração do coração, 
relaxamento da musculatura lisa das vísceras, broncodilatação, redução das secreções, dilatação da 
pupila (midríase) e xerostomia (boca seca). 

30. (INCA/RJ - 2020) Em relação à toxicidade dos agentes alquilantes, analise as afirmativas a 
seguir:  

I. A ifosfamida é a mais neurotóxica da classe dos agentes alquilantes, produzindo alteração do 
estado mental, coma, convulsões generalizadas e ataxia cerebelar.  

II. O bussulfano suprime todos os elementos do sangue, particularmente as células-tronco, e pode 
provocar mielossupressão prolongada e cumulativa, de vários meses ou até mesmo anos de duração.  

III. A carmustina causa supressão tardia e prolongada das plaquetas e dos granulócitos, que atingem 
uma contagem mínima de 4 a 6 semanas após administração do fármaco, com recuperação lenta.  

IV. Além dos efeitos sobre o sistema hematopoiético, os agentes alquilantes são altamente tóxicos 
para as células da mucosa em divisão, resultando em ulceração da mucosa oral e desnudação 
intestinal.  

Estão CORRETAS as afirmativas:  

a) I, II e III apenas.  

b) I, III e IV apenas.  

c) II, III e IV apenas.  

d) I, II, III e IV.  

Comentários: 

A afirmativa I está correta. A ifosfamida é um análogo estrutural da ciclofosfamida que age pelo 
mesmo mecanismo de ação. No que diz respeito a toxicidade, a ifosfamida apresenta perfil 
semelhante a ciclofosfamida, porém com nefrotoxicidade de maior intensidade e neurotoxicidade 
em altas doses. 

A afirmativa II está correta. O bussulfano é um fármaco empregado em caso de transplante de 
medula óssea. Este é um agente citotóxico potente e agente alquilante bifuncional. Em meio 
aquoso, a liberação dos grupos metanosulfonato podem alquilar o DNA, ação importante para o seu 
efeito citotóxico. 

A afirmativa III está correta. A carmustina é um fármaco da classe das nitrosureias que exerce seu 
efeito citotóxico por alquilação, que inibe a replicação e a síntese de RNA. Pode ser empregada no 
tratamento de tumores cerebrais, podendo causar mielossupressão. 
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A afirmativa IV está correta. O mecanismo de ação geral dos agentes alquilantes envolve a 
alquilação (reação de transferência de grupamentos alquilas) de constituintes celulares do DNA. Os 
principais efeitos adversos causados pelos agentes alquilantes são: náusea, vômito, hematúria, lesão 
local da administração, cistite hemorrágica e nefrotoxicidade. 

Portanto, a alternativa D está correta.  
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