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Curso:  Farmácia 
 

QUESTÃO JUSTIFICATIVA DA BANCA 
RESPOSTA AO RECURSO 

(Mantido ou alterado para a letra) 

17 Indeferido. A DL só é um dado de intoxicação aguda e o hábito (letra D) é um dado 
de intoxicação crônica 

Alterada de A para B 

31 Inderefido. O diluente solúvel que permite a total dissolução sub-lingual do comprimido é a 
LACTOSE. 

Mantido 

38 Deferido. Erro de digitação no texto da letra A. (beta 1 seria beta 2). O que torna a 
alternativa A e C corretas 

ANULADA 

39 Indeferido. Formulações orais sólidas possuem  início de efeito de até 30 min. Considerado 
imediato pois não se definiu velocidade (cinética) na questão. 

Mantido 

43 Indeferido. Associação de anestésico local lidocaína com vasoconstrutores (epinefina 
exemplo) prolongam seu efeito e não abreviam. 

Mantido 
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53 De acordo com a Nomenclatura Gramatical Brasileira, as “palavras denotativas”, muitas 
vezes, impropriamente enquadradas como advérbios, denotam inclusão, exclusão, realce, 
retificação, situação, explicação, designação. O vocábulo “só” denota exclusão (Cunha e 
Cintra: 2001, pp.552-553; Rocha Lima:1994, p.177; E. Bechara: 2001, p.277).  
Não há como confundir “exclusão” com “designação”, pois, como o próprio nome indica, 
designar é “apontar”, “nomear”, daí ser essa categoria representada pelo vocábulo “Eis”, 
que muito bem traduz a ideia de “designar”. 
Convém salientar, ainda, que não há, nas opções oferecidas, a alternativa “limitação”, já 
que, semanticamente, essa ideia pode estar contida na de exclusão. Também não se pode 
atribuir à expressão “por exemplo” a responsabilidade de alterar o significado de exclusão 
do vocábulo “só”. “Por exemplo” denota, nitidamente, “explicação”, que é uma outra 
categoria de palavras denotativas. 
 

Não se justifica, portanto, o pleito. 
Gabarito mantido. 
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