ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

134 - FARMACÊUTICO
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (QUARENTA) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção.
Abre-te Sésamo
A freira estava na fila uns bons 30 minutos. Sobraçava uma pasta de couro quase maior do que ela. O
hábito lhe cobria o corpo miúdo, dos pés à cabeça. Deveria ter uns 80 anos. Quando chegou ao caixa,
seu nariz mal tocava a superfície do guichê. Ela disse baixinho, como numa reza, o que pretendia, e o
caixa estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio, cheia de teclas, e sentenciou: “Digite a senha”. Ela ficou
em silêncio, humilhada. Apertou a pasta ainda mais no braço miúdo e, sem revolta, mas com um olhar de
impotência, fugiu dali. [...]
O homem é moderno na medida das senhas que ele é escravo para ter acesso à vida. Não é mais
senhor de seu direito constitucional de ir-e-vir. A senha é a senhora absoluta. Sem senha, você fica sem
seu próprio dinheiro ou até sem a vida. [...] No cofre do hotel, são quatro algarismos; no seu home bank,
seis; mas para trabalhar no computador da empresa, você tem que digitar oito vezes, letras e algarismos.
A porta do meu carro tem senha; o alarme do seu, também. Cada um de nossos cartões tem senha. Se
você chamar o atendimento telefônico do seu banco, vai ter que dar a senha. No telefone do hotel, você
só desvenda os recados se digitar a senha. Na Internet são dezenas de senhas. [...]
Se for sensato, você percebe que sua memória não pode ser ocupada com tanta baboseira inútil. Seus
neurônios precisam ter finalidade nobre. Têm que guardar, sim, os bons momentos da vida. Aquela noite
maravilhosa, aquele pôr-do-sol único, aquele cheiro de chuva da infância, o perfume daquele vinho. [...]
Então, desesperado, você descarrega tudo na sua agenda eletrônica, num lugar secreto que só senha
abre. Agora só falta descobrir em que lugar secreto você vai guardar a senha do lugar secreto que você
guarda as senhas. Numa caverna secreta, como as do Afeganistão, Ali Babá, com uma única senha, abria
as portas de todos os seus tesouros. Bastava gritar “Abre-te Sésamo!” O homem antigo era mais prático.
Alexandre Garcia (com adaptações)
01) Em todas alternativas a palavra destacada

está corretamente interpretada, de acordo
com o seu sentido no texto, exceto em:

02) De acordo com a leitura do texto, é

incorreta a afirmação:
(A) O autor do texto menciona com ironia um

(A) “Sobraçava uma pasta de couro quase

maior do que ela. (= SEGURAVA)
(B) “...estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio,

cheia
de
teclas,
e
sentenciou...”
(=DETERMINOU)
(C) “...na medida das senhas que ele é escravo
para ter acesso à vida.”
(=
EGRESSO)
(D) “No telefone do hotel, você só desvenda os
recados...” (= DESCOBRE)

CARGO: FARMACÊUTICO

aspecto da modernidade: o excesso de
senhas no dia-a-dia.
(B) Com humor, o autor mostra que colocar
todas as senhas em um único lugar, como
na agenda eletrônica, não desobriga as
pessoas de memorizar a senha que dá
acesso a todas as outras.
(C) O autor cita, no segundo parágrafo, muitos
exemplos de situações do cotidiano em que
se necessita de senha.
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(D) O autor, durante todo o texto, destaca a

importância do uso de senhas para a
segurança das pessoas.

06) Assinale a opção em que há concordância

inadequada, de acordo com a norma culta:
(A) Antigamente, nas grandes cidades, havia

03) Todas as afirmações abaixo estão corretas,

exceto:
(A) Na frase “A freira estava na fila uns bons 30

minutos” o verbo destacado encontra-se no
pretérito imperfeito do modo indicativo.
(B) Em “Ela disse baixinho, como numa reza, o
que pretendia...” o temo destacado introduz
a ideia de comparação.
(C) No fragmento “...e, sem revolta, mas com
um olhar de impotência, fugiu dali...” a
relação de sentido estabelecida pela
conjunção destacada é de oposição.
(D) Em “Sem senha, você fica sem seu próprio
dinheiro ou até sem a vida”, o sentido
expresso pela preposição destacada é de
finalidade.
04) Assinale a alternativa em que NÃO há

presença de voz passiva sintética.
(A) Neste local, vendem-se objetos de madeira.
(B) Os jogadores cumprimentaram-se após a

bondes.
(B) Estados Unidos anunciou sua participação

no projeto.
(C) Os amigos, os vizinhos, os colegas,
ninguém nos ajudaram.
(D) No baile de formatura, não foi permitido
entrada de crianças.
07) Em

todas alternativas o significado
contextual do termo destacado está correto,
exceto em:

(A) O técnico estava na iminência de ser

demitido pelo clube.
(B) A seção com o psicólogo durou mais do
que o planejado.
(C) De acordo com o censo realizado pelo
governo, a população brasileira já passou
dos 200 milhões de habitantes.
(D) O oficial de justiça cumpriu dois mandados
pela manhã.
08) Leia o fragmento abaixo:

partida de futebol.
(C) Descobriram-se novas provas contra o

Deputado.
(D) Não se noticiaram as verdadeiras causas do
desabamento do prédio.
05) Na frase “Se for sensato, você percebe que

sua memória não pode ser ocupada com
tanta baboseira inútil” o emprego da vírgula
se justifica por:
(A) separar o aposto.
(B) separar adjunto adverbial deslocado.
(C) separar oração adverbial.

“No passado, os alimentos eram mais saudáveis
e mais difíceis de encontrar. Hoje, é possível
achar comida em qualquer esquina, a preços
módicos. Já se provou que as pessoas ingerem
uma quantidade significativamente maior de
calorias.”
O vocábulo destacado no texto têm como
antônimo:
(A) baixos.
(B) razoáveis.
(C) altos.
(D) modestos.

(D) indicar a elipse de um termo.

CARGO: FARMACÊUTICO
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09) Assinale a alternativa incorreta em relação

ao emprego dos pronomes, de acordo com
a norma culta vigente.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

14) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa INCORRETA.
(A) Abd-ô-men

(A) Vossa Reverendíssima viaja no final do

(B) Fi-lan-tro-po

mês para a Itália?
(B) Sua Santidade passou por entre os fiéis no
papamóvel.
(C) Para mim, corrigir os textos será fácil.
(D) Não há mais nada entre eu e ela há muitos
anos.

(C) Pa-ra-noi-a
(D) Re-vól-ver
15) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa CORRETA.
(A) Apa-re-lho

10) Assinale a alternativa em que a palavra

está escrita incorretamente:
(A) Acetinado

(B) Cre-scer
(C) La-re-i-ra
(D) Pneu-má-ti-co

(B) Facinante
(C) Pretensioso
(D) Procissão
11) De acordo com a posição da sílaba tônica,

classificam-se como paroxítonas as duas
palavras da opção:
(A) saci / crochê.
(B) ângulo / matemática.
(C) rapidamente/ pezinho.
(D) algum / dúvida.
12) Assinale a opção em que há erro na

identificação do elemento mórfico grifado:
(A) aborrecido: desinência de masculino.
(B) imaginar: radical.
(C) saberia: tema
(D) pretendeu: vogal temática
13) Assinale a alternativa em que a frase

encontra-se na voz verbal ativa:
(A) A igreja será reformada.
(B) Ele fez o trabalho.
(C) O menino feriu-se
(D) O trabalho foi feito por ele.

CARGO: FARMACÊUTICO

Página 5 de 10

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) Em relação às Regiões de Saúde, é

incorreto afirmar que:
(A) Serão instituídas pela União, em articulação

com os Estados e Municípios.
(B) A instituição de Regiões de Saúde situadas
em áreas de fronteira com outros países
deverá respeitar as normas que regem as
relações internacionais.
(C) As Regiões de Saúde serão referência para
as transferências de recursos entre os entes
federativos.
(D) A instituição das Regiões de Saúde
observará cronograma pactuado nas
Comissões Intergestores.
17) Representa uma das características das

Conferências de Saúde:
(A) A

representação dos usuários nas
Conferências será majoritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
(B) Reúne-se a cada quatro anos com a
representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e
propor as diretrizes para a formulação da
política
de
saúde
nos
níveis
correspondentes.
(C) Possui caráter permanente e deliberativo.
(D) Atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde na
instância correspondente.

18) De acordo com a Lei 8080/90, sobre o

Sistema Único de Saúde (SUS), é incorreto
afirmar que:
(A) A

colaboração na proteção do meio
ambiente, nele compreendido o do trabalho,
está incluída no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS).
(B) Os municípios poderão constituir consórcios
para desenvolver em conjunto as ações e os
serviços de saúde que lhes correspondam.
(C) O acompanhamento, avaliação e divulgação
do nível de saúde da população e das
condições ambientais é atribuição comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
(D) No âmbito do Sistema Único de Saúde, não
são estabelecidos o atendimento domiciliar e
a internação domiciliar.
19) A participação complementar dos serviços

privados no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) será formalizada mediante:
(A) Lei, observadas, a respeito, as normas de

direito privado.
(B) Estatuto, observadas, a respeito, as normas
de direito público ou privado.
(C) Contrato ou convênio, observadas, a
respeito, as normas de direito público.
(D) Decreto, observadas, a respeito, as normas
de direito privado.
20) A Atenção Básica tem como um de seus

fundamentos e diretrizes:
(A) População Adscrita.
(B) Autotutela.
(C) Centralização do cuidado.
(D) Proatividade.

CARGO: FARMACÊUTICO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) É

atribuição privativa dos profissionais
farmacêuticos
o
assessoramento
e
responsabilidade técnica em, EXCETO:

(A) Estabelecimentos industriais farmacêuticos,

em que se fabriquem produtos que tenham
indicações
e/ou
ações
terapêuticas,
anestésicos ou auxiliares de diagnóstico, ou
capazes de criar dependência física ou
psíquica.
(B) Órgãos,
laboratórios,
setores
ou
estabelecimentos farmacêuticos em que se
executem controle e/ou inspeção de
qualidade, análise prévia, análise de
controle e análise fiscal de produtos que
tenham destinação terapêutica, anestésica
ou auxiliar de diagnósticos ou capazes de
determinar dependência física ou psíquica.
(C) Órgãos,
laboratórios,
setores
ou
estabelecimentos farmacêuticos em que se
pratiquem extração, purificação, controle de
qualidade, inspeção de qualidade, análise
prévia, análise de controle e análise fiscal de
insumos farmacêuticos de origem industrial.
(D) Depósitos de produtos farmacêuticos de
qualquer natureza.
22) Considerando

o Código de Ética
Profissão
Farmacêutica,
marque
alternativa INCORRETA:

da
a

(A) Os farmacêuticos respondem apenas pelos

atos que praticarem no exercício da
profissão.
(B) Cabe ao farmacêutico zelar pelo perfeito
desempenho ético da Farmácia e pelo
prestígio e bom conceito da profissão.
(C) A profissão farmacêutica, em qualquer
circunstância ou de qualquer forma, não
pode ser exercida exclusivamente com
objetivo comercial.
(D) O farmacêutico deve cumprir as disposições
legais que disciplinam a prática profissional
no País, sob pena de advertência.

CARGO: FARMACÊUTICO

23) Para

os medicamentos contendo a
substância
Anfepramona
(lista "B2",
psicotrópicos-anorexígenos) deverá constar,
em destaque, no rótulo e bula, a frase:

(A) "O Abuso deste Medicamento pode causar

Depressão".
(B) "Atenção - O Uso Incorreto Causa
Resistência do Vírus da AIDS e Falha no
Tratamento".
(C) "Atenção: Riscos para Mulheres Grávidas".
(D) "Atenção: Este Medicamento pode causar
Hipertensão Pulmonar".
24) De acordo com a Portaria nº 344, de 12 de

maio de 1998, a padronização de bulas,
rótulos e embalagens dos medicamentos
que contenham substâncias constantes das
listas deste Regulamento Técnico e de suas
atualizações é atribuição:
(A) Da

Secretaria Estadual de Vigilância
Sanitária.
(B) Da Secretaria Municipal de Vigilância
Sanitária.
(C) Da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde.
(D) Do Conselho Nacional Secretaria de
Vigilância Sanitária.
25) Sobre a gestão da farmácia hospitalar,

considere:
I. Deve ser considerada como um serviço
clínico e hierarquicamente ligado à direção
do hospital e ao serviço médico, e não aos
serviços de administração de materiais e
patrimônio, como ocorre usualmente.
II. Deve dispor de espaço suficiente para o
desenvolvimento das diversas atividades,
tendo em vista que são muitos os fatores que
podem condicionar o espaço para uma
farmácia, como o número de leitos e o tipo
de hospital.
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III. Deve estar sob a responsabilidade do diretor
assistencial, que poderá ser médico ou
farmacêutico, e dotada de técnicos e
auxiliares de farmácia em número suficiente
para exercer as funções de acordo com o
plano de prioridades assistenciais.
Está (âo) CORRETO (S):
(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I, II e III.

29) Sobre farmacovigilância, marque (V) para

Verdadeiro ou (F) para Falso:
( )

Abrange "a identificação e a avaliação
dos efeitos de uso, agudo e crônico, dos
tratamentos farmacológicos no conjunto
da população ou em subgrupos de
pacientes expostos a tratamentos
específicos".
Preocupa-se,
principalmente,
em
estudar as reações adversas aos
medicamentos.
Os sistemas de notificação espontânea
são importantes pela capacidade de
identificar reações adversas aos
medicamentos novas ou inusitadas.
É um instrumento importante na
mudança dos padrões de utilização de
medicamentos.

( )

( )

26) Dentre as formas de promover o uso racional

de
medicamentos,
destacam-se
implantação e utilização de, EXCETO:

a
( )

(A) Relação de Medicamentos Essenciais.
(B) Assistência Farmacêutica Básica.
(C) Formulário Terapêutico Nacional.
(D) Registro e uso de medicamentos genéricos.
27) O objetivo principal da farmácia é dispor de

todos os medicamentos necessários para a
terapêutica dos pacientes ao menor custo
possível. São informações necessárias para
a aquisição dos produtos, EXCETO:
(A) Produtos com processo de compra já

iniciados.
(B) Consumo médio mensal.
(C) Relação dos consumidores.
(D) Produtos com consumo variável em função

da sazonalidade.
28) De acordo com a Organização Mundial da

Saúde, os estudos de utilização de
medicamentos atendem importantes fins,
dependendo da metodologia empregada,
tais como, EXCETO:
(A) Descrição

de padrões de uso de
medicamentos.
(B) Constatação de variações nos perfis
terapêuticos no curso do tempo.
(C) Avaliação
dos efeitos de medidas
educativas, informativas, reguladoras.
(D) Definição do número de indivíduos expostos
a medicamentos.
CARGO: FARMACÊUTICO

Marque a alternativa que apresenta a seqüência
CORRETA:
(A) V, V, V, V.
(B) V, F, V, V.
(C) F, V, V, V.
(D) V, F, F, V.
30) A carboplatina e a cisplatina são complexos

de metal pesado que contem platina e são
consideradas agentes semelhantes às
substâncias alquilantes. Sobre as interações
com outros fármacos, marque a alternativa
INCORRETA
(A) A

administração
concomitante
de
carboplatina e aminoglicosídeos resulta em
risco aumentado de nefrotoxicidade e/ou
ototoxicidade.
(B) A cisplatina pode diminuir o efeito dos
anticonvulsivantes.
(C) O uso concomitante de carboplatina e outros
agentes mielossupressores ou radioterapia
pode
potencializar
a
toxicidade
hematológica.
(D) Vacinas de vírus vivos podem ser utilizadas
durante o tratamento com cisplatina.
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31) São vantagens da medicação intravenosa,

EXCETO:

(B) Os controles necessários para avaliar as

suco gástrico.
(C) Segurança
da
administração
da
concentração adequada de um determinado
medicamento.
(D) Rápida correção de desequilíbrio de fluidos
e eletrólitos.

matérias-primas sejam realizados de acordo
com procedimentos escritos e devidamente
registrados.
(C) Exista
um
sistema
controlado,
obrigatoriamente
informatizado,
para
arquivamento dos documentos exigidos para
substâncias e medicamentos sujeitos a
controle especial.
(D) Exista a proibição de uso de cosméticos,
jóias e acessórios para o pessoal nas salas
de pesagem e manipulação.

32) O

34) As

(A) Acesso para ação tardia de medicamentos

em pacientes críticos.
(B) Diminuição ou eliminação dos efeitos do

farmacêutico,
responsável
pela
supervisão da manipulação e pela aplicação
das normas de Boas Práticas de
Manipulação em Farmácias, deve possuir
conhecimentos
científicos
sobre
as
atividades
desenvolvidas
pelo
estabelecimento, sendo suas atribuições,
EXCETO:

matérias-primas para manipulação
devem ser analisadas, no seu recebimento,
efetuando-se no mínimo os seguintes testes,
EXCETO:

(A) Caracteres organolépticos.
(B) Solvente.
(C) Peso.
(D) Volume.

(A) Organizar e operacionalizar as áreas e

atividades técnicas da farmácia e conhecer,
interpretar, cumprir e fazer cumprir a
legislação pertinente.
(B) Especificar, selecionar, inspecionar, adquirir,
armazenar as matérias-primas e materiais
de embalagem necessários ao processo de
manipulação.
(C) Notificar à Secretaria de Saúde quaisquer
desvios de qualidade de insumos
farmacêuticos, conforme legislação em
vigor.
(D) Avaliar a prescrição quanto à concentração
e compatibilidade físico-química dos
componentes, dose e via de administração,
forma farmacêutica e o grau de risco.
33) O Sistema de Garantia da Qualidade para a

manipulação de fórmulas deve assegurar
que, EXCETO:

35) Considerando

unitarização de formas
farmacêuticas líquidas, marque a alternativa
INCORRETA:

(A) Os medicamentos de forma líquida são

envasados em frascos adequados, cuja
capacidade varia de 5 a 20 mL, bem
tampados e rotulados.
(B) Para a liberação do conteúdo total
etiquetado, o envase deve ser suficiente,
sendo aceitável o acréscimo de volume
conhecido, dependendo da forma de
envase, do material e da formulação do
medicamento.
(C) No fármaco a sua concentração deve ser
especificada em unidade de peso por
medida.
(D) O acondicionamento das suspensões deve
ser em frascos de vidro âmbar munido de
batoque conta-gotas e tampa de rosca.

(A) A aceitação de demanda de manipulações

seja compatível com a capacidade instalada
da farmácia.

CARGO: FARMACÊUTICO
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36) As principais justificativas de implantação de

(C) O aumento do fluxo sangüíneo, determinado

uma central de misturas intravenosas são de
ordem técnica, clínica e econômica. São
características de ordem técnica, EXCETO:

por massagens, ou aplicação local de calor,
potencializa a velocidade de absorção do
fármaco.
(D) O aumento da motilidade intestinal diminui o
tempo disponível para absorção do
fármaco.

(A) Reduções de erros de medicação.
(B) Manutenção da integridade físico-química.
(C) Garantia da técnica asséptica.
(D) Redução

dos
medicamentos.

efeitos

adversos

dos

37) Considerando

manipulação
de
medicamentos estéreis, nas Unidades de
Misturas Endovenosas, marque a alternativa
INCORRETA:

(A) As soluções de uso injetável em que será

destinada a dose única devem estar prontas
para serem injetadas, podendo, no máximo,
serem diluídas em veículo apropriado.
(B) Após a abertura da ampola, o conteúdo
excedente que não foi utilizado deverá ser
guardado em seringas ou outro recipiente.
(C) Os frascos-ampolas ou recipiente tipo
multidose possuem uma tampa de borracha,
que permite vedação absoluta com o auxilio
de um lacre de alumínio.
(D) Os frascos-ampolas que não contém
conservante podem apresentar risco de
contaminação se forem perfurados várias
vezes.
38) Sobre os fatores que interferem na absorção

dos fármacos,
INCORRETA:

marque

a

alternativa

(A) Dependendo do local de administração, os

fármacos em solução aquosa, são
absorvidos mais rapidamente do que
aqueles administrados em solução oleosa,
suspensão ou forma sólida.
(B) A área de absorção corresponde à área a
qual o fármaco é exposto e representa um
dos principais determinantes da velocidade
de absorção.

CARGO: FARMACÊUTICO

39) Sobre a farmacocinética, considere:

I. A farmacocinética de uma droga inclui os
processos de absorção, distribuição,
metabolismo e eliminação.
II. O principal foco da análise farmacocinética é
a obtenção da concentração da substância
no sangue, devido a facilidade da extração
de plasma sanguíneo em análises clínicas.
III. Os modelos matemáticos para estudo da
farmacocinética são essenciais, uma vez
que é impossível ter o controle da
concentração da droga no organismo sem
afetar o indivíduo estudado.
Está (âo) CORRETO (S):
(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) II, apenas.
(D) I, II e III.
40) No

processo
de
farmacocinética ocorre:

distribuição

(A) A

da

transformação em outras espécies
químicas, denominadas metabólitos.
(B) A transferência da droga do local
administrado para o plasma sanguíneo.
(C) A transferência da droga do sangue para o
local de ação.
(D) A remoção da droga pelos rins.
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