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QUESTÃO JUSTIFICATIVA DA BANCA 
Recurso 

deferido ou 
indeferido 

RESPOSTA AO 
RECURSO 

(Gabarito mantido 
ou alterado ou 

questão anulada) 

23 As referências para a questão não estavam no Edital Deferido Questão Anulada 

24 A referencia citada na questão enquadra-se na bibliografia “BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 344, de 
12 de maio de 1998, suas complementações e atualizações.” Presente no edital 

Indeferido Gabarito mantido 

30 

Conforme consta no livro BRUTON, L.L.; LAZO, J.S.; PARKER, K.L. Goodman & Gilman. As Bases 
Farmacológicas da Terapêutica.13 ed. 2018, página 333, a buspirona está classificada como um fármaco 
ansiolítico e no trecho “A buspirona, assim como os ISRS, é eficaz após o tratamento crônico.” A referência 
está sendo no uso dos antidepressivos para o tratamento da ansiedade e não o inverso. No mesmo parágrafo 
ainda consta “Atua, pelo menos em parte, por meio do sistema serotoninérgico, onde é um agonista parcial 
nos receptores 5-HT1A. A buspirona também tem efeitos antagônicos nos receptores D2 de DA, mas a relação 
entre esse efeito e suas ações clínicas é incerta.” Não é porque um fármaco é agonista parcial dos receptores 
de serotonina que ele irá gerar as alterações citadas no enunciado da questão, que são alterações 
características dos antidepressivos, no qual a buspirona não se enquadra.  

Indeferido  Gabarito mantido 

31 

A pergunta da questão está clara: “Qual dos fármacos abaixo pode desencadear a síndrome de abstinência em 
pacientes dependentes a heroína?”, ou seja, qual dos fármacos que se administrado ao paciente dependente 
de heroína irá lhe causar sintomas da síndrome de abstinência. A resposta correta é o antagonista de receptores 
de opióide, naloxona, pois a heroína atua como agonistas destes receptores.  

Indeferido  Gabarito mantido 

34 Conforme consta no livro BRUTON, L.L.; LAZO, J.S.; PARKER, K.L. Goodman & Gilman. As Bases 
Farmacológicas da Terapêutica.13 ed. 2018, página 639 - ”A hidralazina (1-hidrazinoftalazina) foi um dos 

Indeferido  Gabarito mantido 



primeiros anti-  -hipertensivos ativos por via oral comercializados nos Estados  Unidos, porém, no início, 
raramente era utilizado, devido à ocorrência de taquicardia e taquifilaxia.” Dentre as alternativas presentes na 
questão o único fármaco que controla a taquicardia, efeito adverso característicos e importante dos 
vasodilatores como a hidralazina, é o carvedilol devido ao bloqueio de receptor beta 1.  
 
 

 
     


