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Apresentação

Oi, futuro(a) aprovado(a), tudo bem?

Nos sentimos muito confiantes em te chamar assim, porque sabemos 
o quanto o livro que você escolheu tem um grande poder de realizar 
os seus maiores objetivos, farmacêutico. Acredite: este best-seller vai te 
levar mais longe e mais rápido para o sonho de ver o seu nome na lista 
de aprovados.

Para construir este livro, um time de especialistas analisou uma vastidão 
de provas em Farmácia com a finalidade de levar para você o conteúdo 
certo, relevante, objetivo, resumido e eficaz para aquilo que você mais 
quer: ser aprovado.

Muita gente já conquistou esse sonho focando em questões comentadas, pois este é um método 
muito eficaz para se preparar para as provas de concurso. Este livro vai muito além dos comentá-
rios. E você está prestes a descobrir.

Prepare-se para ter contigo um aliado na missão de fazer você mais confiante e preparado para 
enfrentar qualquer desafio e dominar a tão esperada prova. 

Vamos juntos?

E quem é a Sanar?

Antes de você já sair pulando para as questões, vamos nos conhecer melhor.

A Sanar existe para empoderar e dar super-poderes aos profissionais da Saúde. Queremos 
ser a Casa da Carreira do profissional da Saúde e acompanhá-lo ao longo de toda a sua jornada: 
desde a faculdade até o auge da sua maturidade profissional, oferecendo todo o suporte neces-
sário para que possa ir mais longe e mais rápido em sua carreira.

Fazemos isso criando produtos que unem conhecimento e tecnologia com o objetivo de dire-
cionar e preparar o profissional para cada fase e desafio da sua carreira. Para isso, trabalhamos 
com plataformas, aplicativos, cursos online e livros altamente acessíveis para os estudantes e 
profissionais.



5 recursos que vão fazer 
você decolar (indo além 
das questões) 

Questões Categorizadas 
(organização é tudo!):

todas as questões estão 
separadas por assuntos e grau 
de dificuldade. Veja como está 

sinalizado:

GRAU DE DIFICULDADE

GRAU DE DIFICULDADE

GRAU DE DIFICULDADE

Comentário por alternativas 
(tim-tim por tim-tim): 

esteja certa ou errada, você 
vai poder ler um comentário 

das alternativas, que seja 
breve, sem deixar passar 

nenhum detalhe.

Dica do autor
(aquele “plus”): 

nas melhores questões, você 
tem uma explicação a mais 

na resolução.

Resumo prático 
(para revisar mais uma vez!): 

o assunto abordado nas 
questões apresentado de forma 
simplificada, valorizando o seu 

empenho e o seu tempo.

Referências 
(qualidade do conteúdo comprovada): 

todas as fontes utilizadas 
estão identificadas nas 

referências e privilegiam os 
livros mais recomendados 

nos editais. 



Adorei! Mas como estudar?

Você estuda por questões desde a escola. É uma forma de exercitar o cérebro e condicio-
ná-lo aos assuntos que podem ser cobrados. Para um concurso, usar provas anteriores 
como método de estudo é o que você precisa para entender o funcionamento da banca 
ou instituição, perceber quais assuntos mais caem, se acostumar com o estilo das ques-
tões e reforçar os estudos num assunto que você percebeu não dominar tanto assim.

Isso não parece ser uma grande novidade. Mas resolver questões há bastante tempo não 
significa que tenha aprendido a estudar de forma eficaz e direcionada para provas de 
concurso, não é mesmo?

Por isso, quero te dar 3 dicas de como estudar por questões (e ainda tem um bônus!)

• Estude primeiro, responda depois - Isso vai te ajudar a se organizar melhor e apro-
veitar o momento de resolver uma questão para também revisar e identificar o que 
você precisa reforçar. Vale usar o resumo do livro para este momento do estudo.

• Varie as questões - Evite responder as mesmas questões sempre. Com o passar 
do tempo, você poderá não ser capaz de perceber se acertou porque aprendeu 
ou se porque decorou. 

• Identifique o assunto do enunciado - Na hora de resolver provas anteriores, 
tenha um pensamento estratégico para entender quais temas aquela instituição 
costuma cobrar e de que forma.

Lembre-se! 

Quando a questão é comentada, como 
acontece neste livro, o aprendizado 
é potencializado. Afinal, ao mesmo 

tempo em que você responde o que foi 
perguntado no enunciado, você confere 
se a resposta foi correta e aprende com 
os comentários das alternativas (e aqui 

você vai mais longe, com a dica do autor 
e resumo). Aproveite cada minuto!



3 passos para um 
estudo inteligente

1. Preparação 

É essencial estudar de forma focada e direcionada. Por isso, a preparação é tão importante 
quanto o estudo em si. Separe um tempo antes de começar para planejar seus estudos, 
considerando um dia que você deseja começar, quais materiais vai usar e ainda criando 
seu próprio cronograma de estudos.

2. Mindset 

O mindset é uma atitude mental que determina a forma como você vai responder às situa-
ções. No seu caso, foque em otimizar os estudos, com toda a energia e atenção que você 
pode dar. Isso significa não procrastinar e não se distrair.

3. Não decore, entenda!

Você pode descobrir a forma que mais funciona para você. Use abuse de fichas de estudo, 
mapas mentais, resumos escritos e falados. Aposte em associações e busque se envolver 
com os conteúdos.

Quero te contar um segredo: não adianta estudar sem foco, planejamento e organização. Senão, você 
vai acabar caindo na armadilha de estudar de forma pesada (e não inteligente), fazendo da sua jorna-
da rumo à aprovação um peso que será difícil de carregar e provavelmente sem resultado.

Para quê estudar pesado se você pode estudar de maneira inteligente? Estudos inteligentes farão 
você utilizar seu tempo e energia naquilo que mais importa: estudar com qualidade e com foco no 
progresso! Você já sabe que estou do seu lado, segurando a sua mão para você conseguir ter sucesso, 
então separei estes 3 passos simples e certeiros.



Só mais um detalhe 
Sabemos que tem uma coisa inevitável quando estudamos com questões: errar. E a maioria das pes-
soas fica frustrada quando isso acontece.
Queremos te ver sempre motivado e sabendo que nada poderá te desviar da sua trajetória que já é de su-
cesso (e só depende de você!). E nunca se esqueça: errar faz parte de todo aprendizado. Ninguém aprende a 
andar de bicicleta sem tomar umas boas quedas. É melhor errar treinando para a prova do que na hora H, né?
Então separamos 6 coisas que você aprende ao errar uma questão para que você possa voltar aqui 
quando isso acontecer.

 Saber qual assunto você não entendeu muito bem
Às vezes, achamos que dominamos um assunto da raiz do cabelo até a ponta do pé, até que chega 
o momento de passar da teoria para a prática: a hora de resolver uma questão. É neste instante que 
você pode fazer uma avaliação sincera do seu método de estudo e entender qual lacuna ficou faltan-
do, e ir com tudo para se sentir confiante de novo.

 Ficar craque em identificar pegadinhas
Algumas bancas são experts em fazer questões com pegadinhas e a gente sabe: é bem frustrante 
errar por uma “bobagem” dessas. Porém, logo depois da atenção plena na hora da leitura do enuncia-
do e das alternativas, a melhor saída para não cair nestas armadilhas é praticar muito para entender 
quais são os pontos certeiros que podem querer te desviar da alternativa correta.

 Entender quais matérias está com dificuldade
Este tópico é bem parecido com o primeiro que listamos aqui, mas tem uma diferença. Ao resolver 
questões de provas, você pode não só entender aquilo que achava que dominava como também 
identificar matérias que você precisa estudar pela primeira vez ou fazer uma boa revisão por não estar 
conseguindo marcar a alternativa certa. 

 Relembrar coisas que já tinha esquecido
Acreditamos que isso já pode ter acontecido com você. Sabe aquele assunto que foi o primeiro que você 
estudou, mas só errando a questão e conferindo o gabarito você lembra na hora aquele tópico que havia 
esquecido? O erro vai te ajudar a reforçar o que você precisava lembrar e já tinha ficado no fundo da caixola.

 Listar o conteúdo que falta estudar ou revisar
Só ficar chateado ao errar uma questão não adianta nada, né? Então, no momento que reservar para resolver 
questões, você pode fazer uma listinha (no papel ou até no celular) de todo o conteúdo que você precisa 
estudar ou revisar. É uma dica para otimizar as suas revisões e também fazer ajustes em seu plano de estudo.

 Ficar fera em interpretação de texto
Quanto maior o seu repertório de questões resolvidas (até mesmo erradas), mais você vai melho-
rando a sua performance neste quesito e se preparando ainda melhor para a hora “H”. Isso porque 
você vai aprendendo cada vez mais a interpretar o texto dos enunciados e também das alternativas, 
tornando tudo mais fluido quando chegar a tão sonhada prova.

Dito tudo isso, só temos uma coisa para te desejar:

BONS ESTUDOS E CONTE SEMPRE  
COM A SANAR

{ }
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Farmacologia e Farmacognosia
João Victor Laureano, Bruna Dallaqua, Cristiane Bernardes 

de Oliveira, Norma Vilany Queiroz Carneiro e  
Thassila Pitanga

8

01 (AMEOSC - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA 
SOLA - 2022) Com base na classificação de 

fármacos anti-hipertensivos, assinale a alterna-
tiva correta que corresponde a um represen-
tante dos diuréticos poupadores de potássio.

 Ⓐ Amilorida.
 Ⓑ Hidroclorotiazida.
 Ⓒ Clortalidona.
 Ⓓ Furosemida.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. É classificado como um 
diurético poupador de potássio1.
Alternativa B: INCORRETA. É um diurético tiazídico1.
Alternativa C: INCORRETA. Diurético similar ao tia-
zídico1.
Alternativa D: INCORRETA. Diurético de alça1.

▍RESPOSTA: Ⓐ

02 (AMEOSC - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA 
SOLA - 2022) Com base na administração 

de antiprotozoários, assinale a alternativa cor-
reta que corresponde a um fármaco emprega-
do na doença de Chagas.

 Ⓐ Nitazoxanida.
 Ⓑ Mefloquina.
 Ⓒ Doxiciclina. 
 Ⓓ Benznidazol.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Medicamento utilizado pa-
ra o tratamento de criptosporidiose e giardíase, 
além de ser ativo também contra E. histolytica1.

Alternativa B: INCORRETA. É um antimalárico1.
Alternativa C: INCORRETA. Antibiótico membro das 
tetraciclinas 1.
Alternativa D: CORRETA. É um agente tripanoci-
da, agindo contra as formas tripomastigotas e 
amastigotas de T.cruzi1.

▍RESPOSTA: Ⓓ

03 (FUNDATEC - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVO-
TI - 2021) Paciente com diagnóstico de 

esquizofrenia teve piora do quadro clínico, 
apresentando agitação e alucinações. Por não 
apresentar uma boa resposta terapêutica com 
o antipsicótico de 1ª geração, o médico que 
acompanha o paciente substitui por um an-
tipsicótico atípico. Assinale a alternativa em 
que o medicamento é classificado como an-
tipsicótico atípico.

 Ⓐ Clorpromazina.
 Ⓑ Clozapina. 
 Ⓒ Flufenazina.
 Ⓓ Haloperidol
 Ⓔ Levomepromazina.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativas, A, C, D e E: INCORRETAS. São antipsicóti-
cos típicos¹.
Alternativa B: CORRETA. Assim como a quetiapina, 
risperidona e olanzapina, a clozapina é um an-
tipsicótico atípico. Estes fármacos atuam blo-
queando os receptores da dopamina e antago-
nizando os receptores da serotonina do tipo 2 
(5-HT2), resultando em um perfil clínico atípi-
co de eficácia antipsicótica com efeitos colate-
rais extrapiramidais limitados1. Os efeitos cola-
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terais extrapiramidais limitados estão associa-
dos a menor potência no bloqueio dos recep-
tores dopaminérgicos tipo D2 que os antipsi-
cóticos típicos1.

▍RESPOSTA: Ⓑ

04 (AMEOSC - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA 
SOLA - 2022) Com base na seleção de an-

tiprotozoários indicados em doenças diarrei-
cas, assinale a alternativa correta que corres-
ponde a um fármaco indicado na giardíase, 
com eficácia similar à de metronidazol, mas 
com melhor perfil de efeitos adversos (primei-
ra escolha).

 Ⓐ Metronidazol. 
 Ⓑ Albendazol.
 Ⓒ Cotrimoxazol.
 Ⓓ Secnidazol. 

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Esta alternativa deve ser 
descartada, uma vez que, já no enunciado, é 
pedido a indicação de um fármaco com eficá-
cia similar à do metronidazol.
Alternativa B: CORRETA. O albendazol é uma an-
ti-helmíntico de amplo espectro com eficácia 
similar ao metronidazol com raros efeitos ad-
versos1.
Alternativa C: INCORRETA. O cotrimoxazol é a com-
binação da trimetoprima com o sulfametoxa-
zol, sendo indicado para o tratamento infec-
ções gastrointestinais, renais, respiratórias, 
dentre outros. Este medicamento apresenta 
ação efetiva no tratamento das infecções gas-
trintestinais por Salmonella, Shigella e E. coli en-
teropatogênica1, 2. 
Alternativa D: INCORRETA. O secnidazol é um fár-
maco indicado para giardíase, amebíase intes-
tinal, amebíase hepática e tricomoníase. Ape-
sar de ser um derivado de nitroimidazol co-
mo o metronidazol, podem ser observados 
como efeitos adversos náuseas, alteração do 
paladar (gosto metálico), glossites, leucope-
nia moderada, vertigens, ataxia, e polineuri-
tes sensitivo-motoras1, 27.

▍RESPOSTA: Ⓑ

05 (FUNDATEC - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI - 
2021) O Esquema Básico para o tratamen-

to de tuberculose, em doses usuais, pode ser 
usado por gestantes. Entretanto, devido ao ris-
co de toxicidade neurológica no feto relaciona-
da à isoniazida, recomenda-se o uso diário de:

 Ⓐ Vitamina B1. 
 Ⓑ Vitamina B3. 
 Ⓒ Vitamina B6. 
 Ⓓ Vitamina E.
 Ⓔ Vitamina K. 

GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: A isoniazida é um fármaco que 
atravessa a barreira placentária e é excreta-
do no leite materno3. Além de atuar inibindo 
a síntese do ácido micólico (componente da 
parede das micobactérias), este medicamento 
age como antagonista da vitamina B6 (pirido-
xina)1. Esta vitamina é essencial para o meta-
bolismo de aminoácidos não essenciais e pa-
ra a produção da serotonina, dopamina, áci-
do gama-aminobutírico (GABA), dentre ou-
tros4. Desta forma, sua deficiência pode acar-
retar distúrbios neurológicos em bebês de 
mães que fizeram o uso da isoniazida duran-
te a gestação. 

▍RESPOSTA: Ⓒ

06 (CPCON - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - 
2021) Os fármacos imunossupressores 

são utilizados para atenuar a resposta imu-
ne nos pacientes que receberam transplantes 
de órgãos e nos pacientes com doenças au-
toimunes. 

Fonte: Adaptato de Hilal-Dandan R, Brunton LL. Manual de 
Farmacologia e Terapêutica de Goodman & Gilman. Capítu-
lo 35 Imunossupressores, tolerógenos e imunoestimulantes 

– 2.ed. – Porto Alegre: AMGH, 2015. 

Assinale a alternativa que contém um fármaco 
imunossupressor biológico.

 Ⓐ Azatioprina.
 Ⓑ Metotrexato. 
 Ⓒ Ciclosporina. 
 Ⓓ Tocilizumabe. 
 Ⓔ Tacrolimo.
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FARMACOLOGIA GERAL

Quadro 1 - Conceitos Gerais82,122

Fármaco São drogas dotadas de ações farmacológicas.

Droga Qualquer substância química capaz de produzir efeitos farmacológicos ou pro-
vocar alterações em um sistema biológico

Medicamento Toda preparação farmacêutica contendo um ou mais fármacos capazes de 
curar, prevenir ou diagnosticar uma enfermidade.

Pró-fármacos Compostos farmacologicamente inativos, que são convertidos em suas formas 
ativas por ação metabólica.

Agonista Substância que se liga ao receptor mimetizando o efeito biológico.

Antagonista Substância que se liga ao receptor sem produzir efeito – não simula o efeito – 
por si, mas interfere na ligação dos agonistas endógenos ou exógenos.

Afinidade Capacidade da substância se unir ao sítio receptor e gerar um complexo está-
vel, ou seja, ativa receptor após ligar-se ao mesmo.

Especificidade Consiste na interação por apenas um tipo de receptor expresso em apenas al-
gumas células diferenciadas.

Potência Medida de quanto o fármaco é necessário para desencadear determinada res-
posta. 

Eficácia É a resposta máxima desejada produzida pelo fármaco.

Receptor ou alvo Macromolécula ou complexo macromolecular da célula com a qual o fármaco 
interage para produzir uma reação celular ou sistêmica.

Sistemas efetores Eventos que ocorrem desde a ativação ou inativação de receptores superficiais 
e intracelulares até a resposta biológica.

Dose Quantidade necessária da droga para gerar uma resposta terapêutica em de-
terminado indivíduo.

Dose eficaz média 
(de 50)

Dose em que 50% da população apresenta um efeito específico.

Dose de ataque Dose única suficiente para elevar rapidamente a quantidade de droga no corpo 
até a concentração terapêutica.

Dose de manutenção
Dose calculada quando fármacos são administrados em uma serie de doses re-
petidas ou em infusão continua para manter a concentração de equilíbrio do 
fármaco associada a janela terapêutica.

Dose letal Dose que leva o organismo à falência generalizada.

Dose Máxima É a maior quantidade de uma droga capaz de produzir efeitos terapêuticos.

Dose Mínima É a menor quantidade de uma droga capaz de produzir efeitos terapêuticos.

Dose Tóxica É a quantidade de uma droga que causa efeitos adversos/tóxicos.

Janela Terapêutica Faixa de concentrações do fármaco no estado de equilíbrio, que alcança eficá-
cia terapêutica com efeitos tóxicos mínimos.

Superdosagem re-
lativa

Ocorre quando um fármaco é administrado em doses terapêuticas, e apesar 
disso, atinge concentrações superiores as habituais causadas por modificações 
na farmacocinética.

Via de administração Local para administração de um medicamento para que ele exerça seus efeitos 
de modo local ou sistêmico.

RESUMO PRÁTICO
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Biodisponibilidade
Quantidade do fármaco disponível na circulação. Consiste na velocidade e ex-
tensão com as quais um fármaco atinge a circulação sistêmica sob sua forma 
alterada.

Bioequivalência Quando produtos farmacológicos tem os mesmos ingredientes ativos e são 
idênticos em potência ou concentração, apresentação, e via de administração.

Efeito de primeira pas-
sagem

Passagem da droga pelo fígado e epitélio intestinal antes de atingir a circula-
ção sistêmica, sofrendo ações metabólicas com redução da biodisponibilidade 
e da resposta terapêutica.

Meia-vida Indica o tempo em que a concentração da droga leva para reduzir-se a metade.

Índice terapêutico (I.T) É a relação entre as concentrações terapêuticas e tóxicas do fármaco.

Concentração plas-
mática

Índica o nível terapêutico, subterapêutico ou excessivamente elevado em cir-
culação.

Absorção Passagem da droga do local onde é administrada para fluidos circulantes, re-
presentado, especialmente, pelo sangue.

Distribuição Processo pelo qual a substância reversivelmente deixa a corrente sanguínea e 
passa para o interstício e/ou células ou tecidos.

Volume de distribui-
ção

Medida do espaço aparente do corpo para conter o fármaco, baseado em quan-
to é administrado e quanto está presente na circulação sistêmica.

Metabolismo Envolve a conversão enzimática de uma substância em outra dentro do orga-
nismo

Excreção Consiste na saída/eliminação do fármaco quimicamente inalterado ou de seus 
metabolitos, do organismo.

Depuração/ Clearance Medida da eficácia do organismo para eliminar o fármaco da circulação sistê-
mica.

Gradiente Forças responsáveis pelo fluxo de drogas através das membranas biológicas.

Quadro 2 - Definição e características82,122

FARMACOCINETICA FARMACODINAMICA

Estuda as ações do organismo sobre a droga. Os 
processos envolvidos são absorção, distribuição, me-
tabolismo(biotransformação) e eliminação dos fárma-
cos. Considera-se:

• Passagem dos fármacos pelas barreiras das mem-
branas

• Absorção e biodisponibilidade

• Vias de administração

• Bioequivalência

• Distribuição: ligação a proteínas plasmáticas e aos tecidos

• Metabolismo dos fármacos – pró-fármacos

• Excreção dos fármacos

• Depuração/meia-vida/distribuição

• Planejamento e otimização dos esquemas posológicos.

Estuda as ações da droga sobre o organismo.  En-
volve estudos dos efeitos bioquímicos e fisiológicos 
dos fármacos e seus mecanismos de ação; sendo os 
efeitos da maioria atribuídos à sua interação com os 
componentes macromoleculares do organismo. Con-
sidera-se:

• Local de ação – Mecanismo de ação

• Relação dose-efeito – Receptores

• Variação das ações dos fármacos

Compreender esses processos e suas inter-relações e a 
aplicação dos princípios farmacocinéticos aumentam 
as chances de sucesso no tratamento, reduzindo a ocor-
rência de reações adversas aos fármacos.

Entender os mecanismos de ação dos fármacos 
contribui para a escolha de tratamento adequada 
e monitoramento dos efeitos adversos.

Alguns efeitos farmacológicos não ocorrem por ação de 
receptores macromoleculares.


