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01. Veja a tabela abaixo a respeito da classifi cação das drogas:

Dependência às drogas http://ww.manualmerck.net/?id=118&cn=0

Droga Dependência psicológica Dependência física

Depressoras

Álcool Sim Sim

Opioides (narcóticos) Sim Sim

Indutores do sono (hipnóticos) Sim Sim

Benzodiazepínicos Sim Sim

Solventes voláteis Sim Possivelmente não

Nitritos voláteis Possivelmente Provavelmente não

Estimulantes

Anfetamina Sim Sim

Metanfetamina (speed) Sim Sim

Ecstasy (MDMA) Sim Sim

Cocaína Sim Sim

2-5-dimetoxi-4-metilanfetamina (DOM, STP) Sim Sim

Fenciclidina (PCP, pó-de-anjo) Sim Sim

Alucinógenas

LSD Sim Possivelmente não

Maconha Sim Possivelmente sim

Mescalina Sim Possivelmente não

Psilocibina Sim Possivelmente não

Resposta: D

02. Os canabinoides são compostos derivados de uma planta denominada Cannabis sativa, que se cultiva em grandes zonas geográfi cas, uma 
vez que se adapta tanto a climas quentes como temperados, inclusive secos, sempre que tenha a necessária provisão de água. A planta é 
originária das terras que circundam o Mar Negro e o Mar Cáspio. Mas a sua atual concentração nos países do sul, África, América Central e 
do Sul e Índia tem mais a ver com razões de efi cácia da proibição do que com a climatologia. Há três formas de consumo: “marijuana” ou 
“erva”, preparada a partir das folhas secas, fl ores e pequenos troncos da Cannabis sativa; “haxixe”, que se elabora prensando a resina da planta 
fêmea que se transforma numa barra de cor castanha, com o nome coloquial de “chamom”. O seu conteúdo em THC (até 20%) é superior 
ao da marijuana (de 5% a 10%), pelo que a sua toxicidade é potencialmente maior. Finalmente, existe um líquido concentrado conhecido 
como “óleo de Cannabis ou óleo de haxixe”; obtém-se misturando a resina com um solvente, como a acetona, o álcool ou a gasolina, que 
se evapora em grande medida e dá lugar a uma mistura viscosa, cujas quantidades em THC são muito elevadas (até 85%). Já que o THC não 
se dissolve na água, as únicas formas de consumo para os seres humanos são a ingestão e a inalação. Normalmente, fuma-se misturada com 
tabaco em forma de cigarros feitos à mão. O fumo da Cannabis alcança altas temperaturas, pelo que os seus utilizadores utilizam cigarros 
com grandes fi ltros, prevenindo queimaduras na garganta. Outra forma de fumar a Cannabis é com cachimbos feitos especialmente para 
esse fi m. No entanto, em algumas culturas próprias da Africa ou do Caribe persiste a velha prática de tomar beberagens feitas com essa 
droga e água. 

Resposta: B

03. Os efeitos iniciais dos inalantes consistem em uma fase inicial de exaltação do humor, euforia, alegria, alucinações ocasionais e 
transtornos de comportamento (agressividade, hiperatividade motora etc.). Terminados os efeitos iniciais, sobrevém a depressão do 
sistema nervoso central, com sonolência e confusão. Se a inalação for contínua, pode ocorrer uma intoxicação grave, semelhante à 
embriaguez etílica, com cansaço profundo e até perda da consciência. A todos esses sintomas juntam-se as náuseas, vômitos, tosse, 
lacrimejamento etc. 

Resposta: E

04. O Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) alerta que pessoas fumantes têm 10 vezes mais chances de desenvolver um câncer 
quando comparadas com as não fumantes. Os principais tipos de câncer provocados pelo tabagismo são o de pulmão e o de boca, 
mas várias partes do corpo podem ser atingidas: palato, faringe, laringe, traqueia, brônquios, esôfago, estômago, pâncreas e bexiga. 

Resposta: D
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05. A cocaína provoca vasoconstrição que leva a um aumento da resistência vascular periférica e, consequentemente, da pressão arterial 
e da frequência cardíaca. 

Resposta: D

06. Veja a tabela abaixo a respeito da classifi cação das drogas:

Resposta: B

07. Por serem depressores do sistema nervoso central, os barbitúricos podem ser usados para tratar insônia. Contudo, drogas mais modernas 
e seguras como os benzodiazepínicos são atualmente mais indicadas. 

Resposta: B

08. Veja a tabela abaixo a respeito da classifi cação das drogas:

Dependência às drogas http://ww.manualmerck.net/?id=118&cn=0

Droga Dependência psicológica Dependência física

Depressoras

Álcool Sim Sim

Opioides (narcóticos) Sim Sim

Indutores do sono (hipnóticos) Sim Sim

Benzodiazepínicos Sim Sim

Solventes voláteis Sim Possivelmente não

Nitritos voláteis Possivelmente Provavelmente não

Estimulantes

Anfetamina Sim Sim

Metanfetamina (speed) Sim Sim

Ecstasy (MDMA) Sim Sim

Cocaína Sim Sim

2-5-dimetoxi-4-metilanfetamina (DOM, STP) Sim Sim

Fenciclidina (PCP, pó-de-anjo) Sim Sim
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Alucinógenas

LSD Sim Possivelmente não

Maconha Sim Possivelmente sim

Mescalina Sim Possivelmente não

Psilocibina Sim Possivelmente não

Resposta: A

09. A cocaína é uma droga vasoconstritora e não vasodilatadora. 

Resposta: B

10. Sobre o SNC, os efeitos imediatos do uso de opiáceos são: analgesia (o que justifi ca o uso médico em casos de dor pesada), 
sonolência, euforia, sensação de tranquilidade e diminuição do sentimento de desconfiança, embotamento mental, 
contração da pupila (miose), náuseas, vômitos, depressão da respiração (causa de morte por overdose) e desaparecimento 
do reflexo da tosse (o que justifica o uso médico em xaropes antitussígenos). Há também alterações periféricas: 
estimulam a liberação de histamina (vasodilatação e comichão na pele). 

Resposta: D
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