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01. Completa-se os espaços com: 1 – cocaína, 2 – depressão, 3 – aumento de pressão arterial e 4 – inalação da fumaça. 
Vale ressaltar que logo depois de aspirada, a cocaína produz uma intensa vasoconstrição, diminuindo a circulação sanguínea da mucosa 
local e dando ao usuário a sensação de respirar melhor. Quando utilizada regularmente, provoca infl amação e danos na mucosa 
do nariz, podendo chegar a perfurar o septo nasal (cartilagem central que separa as narinas). No restante do sistema respiratório, 
as consequências mais frequentes são: dores no peito, aumento da frequência respiratória, taquicardia e falta de ar. Além disso, 
o uso continuado da droga pode causar hipertensão arterial (pressão alta), edema pulmonar e hemorragia nos alvéolos e hemoptise. 
Com o consumo habitual surgem perturbações de memória, perda da capacidade mental, apatia, delírios de perseguição e alucinações. 
O indivíduo pode também se tornar agressivo e perigoso, sendo capaz de atos antissociais graves.

Resposta: E

02. A cocaína provoca euforia, sensação de poder, ausência de medo, ansiedade, agressividade, excitação física, mental e sexual, loquacidade, 
anorexia (perda do apetite), insônias, delírios, paranoia, vasoconstrição, lesões cerebrais, necrose, hipertensão, taquicardia, irritação 
brônquica, carcinogenicidade e perda de peso. 

Resposta: C

03. O crack é o nome dado à cocaína transformada com o uso de soda cáustica ou bicarbonato de sódio, para se tornar própria para 
o fumo. É a cocaína solidifi cada e fumada na forma de cristais ou pedras. Esta droga pode atingir um grau de até 90% de pureza 
e é cinco vezes mais potente que a própria cocaína. O crack é fumado em cachimbos de fabricação caseira, sendo uma droga de 
uso simples e preço baixo, o que facilita sua comercialização e distribuição (1 g de cocaína produz aproximadamente 8 pedras de 
crack). Assim como a cocaína, o crack bloqueia a recaptura do neurotransmissor dopamina, causando hiperestimulação da atividade 
motora, sensação de bem-estar e euforia. Aumenta a pressão arterial, a frequência cardíaca, o risco de infarto do miocárdio e de AVE. 
Em overdoses os efeitos podem se prolongar levando ao coma com lesão nervosa associada. O crack é metabolizado no fígado, sendo 
seus produtos de metabolização eliminados na urina. 

Resposta: E

04. O LSD e mescalina são drogas alucinógenas ou “psicodélicas” que apresentam a capacidade de produzir alucinações sem delírio.
 O LSD é um alucinógeno extraído do fungo esporão do centeio (Claviceps purpurea). Essa droga provoca alterações sensoriais, cuja 

intensidade depende da dose utilizada, indo de simples aberrações da percepção de cor e forma dos objetos até a degradação 
da personalidade. As características das alucinações variam de indivíduo para outro, presumivelmente de acordo com sua 
personalidade e com os tipos de interesse que desenvolve. As alucinações podem ser visual, auditiva, tátil, olfativa, gustativa ou 
percepção anestésica na ausência de um estímulo externo. Há distorção do espaço e os objetos visualizados agigantam-se ou 
se reduzem, inclusive partes do próprio corpo. Pode ocorrer o fenômeno da despersonalização, com a sensação de que o corpo
(ou parte dele) está desligado. Altera-se a sensação subjetiva de tempo – minutos podem parecer horas. Nas fases de alucinações mais intensas 
podem ocorrer ansiedade, desorientação e pânico (bad trip).

 A mescalina obtém-se do cacto peyote (Lophophora Williansii), que cresce nas zonas desérticas do norte do México. 
Na época pré-hispânica, era utilizada de uma forma ritual pelos xamãs de várias tribos, mas a conquista e a conversão ao 
catolicismo reduziu a sua presença a setores marginais de Huicholes e Yakis. O uso de cogumelos também fi cou famoso no 
México, onde, desde antes de Cristo, já era usado pelos nativos daquela região. Assim, ainda hoje o “cogumelo sagrado” 
é usado por alguns pajés. Ele recebe o nome cientifi co Psylocybe mexicana e dele pode ser extraído substância de poderosa ação 
alucinógena denominada de psilocibina.

Resposta: D

05. O etanol potencializa as ações de receptor GABA através de um mecanismo que é independente do receptor benzodiazepínico. 
As vias neuronais que utilizam GABA desempenham importante ação inibitória sobre as demais vias nervosas. O receptor para o GABA 
encontra-se associado ao canal de cloro e ao receptor de benzodiazepínicos, formando um complexo funcional. Quando o GABA se 
acopla ao seu receptor, promove o aumento na frequência de abertura dos canais de cloro, permitindo assim a passagem de maior 
quantidade do íon para o meio intracelular, tornando-se ainda mais negativo e promovendo, assim, hiperpolarização neuronal. Desta 
forma haverá uma redução da responsividade dos neurônios a estímulos. 

Resposta: A
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