
 

  
 

 

18M1Por_PD_05_2021.docx  |  8º ANO  ::  1º período  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  | mar/2021      pág. 1 de 1

Uso de remédios sem prescrição pode causar reações 

alérgicas, dependência e até morte 

Medicamentos estão entre as principais causas de 

intoxicação no país. Superdosagem é uma das causas 

A intoxicação por medicamentos pode causar sudorese, 

diarreia, vômito, tontura, palpitação, mudança de comportamento, 

sedação e até a morte. Entre as principais causas da intoxicação 

medicamentosa é possível apontar a ingestão de remédios sem 

indicação do médico, a chamada automedicação. No mês em que é 

celebrado o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, o 

Saúde com Ciência reapresenta série sobre o tema. 

De acordo com a coordenadora do Centro de Estudos do 

Medicamento (Cemed) do Departamento de Farmácia Social da 

Faculdade de Farmácia da UFMG, Cristiane Menezes, a 

automedicação ocorre devido ao desejo do alívio imediato da dor. 

“Há também a questão do acesso ao medicamento nas drogarias e 

farmácias privadas e alguns medicamentos que podem ser 

comprados sem receita. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

reconhece que a automedicação responsável ocorre quando a 

pessoa adquire produtos que são considerados seguros para o 

consumo. Então, se a pessoa achar que está com sintomas 

menores, ela vai procurar esses medicamentos para realizar o 

autocuidado”, explica. 

Estudos acadêmicos apontam que 35% dos fármacos são 

adquiridos por automedicação. Os analgésicos e os antipiréticos, 

para alívio de dor e febre, são os mais procurados. Os 

antiinflamatórios e os antibióticos também estão nessa lista. Além 

de mascarar os sintomas, a automedicação também pode causar 

outros prejuízos. “Grande parte das hospitalizações está 

relacionada ao uso inadequado do medicamento. Isso acarreta 

muitos problemas, entre eles está a questão do custo. A gente 

também sabe que as intoxicações por medicamentos ocupam o 

primeiro lugar no ranking de intoxicações no país, ao lado das 

causadas por agrotóxicos, e isso pode levar ao quadro mais grave, 

que são os óbitos”, destaca a professora. 

 

1. Infere-se no texto que: 

I. A intoxicação por medicamentos pode causar 

sudorese, diarreia, vômito, tontura, palpitação, 

mudança de comportamento, sedação, mas não pode 

causar algo mais grave, como a morte. 

II. Todos os remédios que não precisam de receitas, não 

fazem mal à saúde, visto que, são considerados 

seguros para o consumo. 

III. A automedicação pode levar a uma intoxicação tão 

grave quanto os agrotóxicos, podendo causar a morte. 

IV. Os remédios mais procurados são os analgésicos, 

antibióticos, antipiréticos e os antiinflamtórios. 

 

Marque a correta: 

A  Apenas a alternativa I está correta. 

B  Somente as alternativas II e IV estão corretas. 

C  Somente as alternativas III e IV estão corretas. 

D  N. D. A. 

E  Somente as alternativas I e III estão corretas. 

2. Ainda de acordo com o texto acima, classifique as frases 

destacadas quanto à transitividade verbal. 
 

“Há também a questão do acesso ao medicamento [...]” 

“[...] A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece 

que a automedicação responsável quando a pessoa 

adquire produtos que são considerados seguros para o 

consumo. [...] 

“Além de mascarar os sintomas, a automedicação 

também pode causar outros prejuízos. [...]” 

“Isso acarreta muitos problemas, entre eles está a 

questão do custo.” 

 

3. Observe o seguinte trecho e assinale a opção correta. 

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que a 

automedicação responsável ocorre quando a pessoa 

adquire produtos que são considerados seguros para o 

consumo.” 

A  A palavra seguros é o predicativo do objeto, pois se 

refere à palavra produtos, assim como responsável 

se refere à palavra automedicação. 

B  O verbo reconhecer é classificado como transitivo 

indireto, por isso exige a preposição que. 

C  A palavra responsável é o predicativo do sujeito 

porque se refere à Organização Mundial da Saúde. 

D  A frase poderia ser reescrita da seguinte maneira e 

ainda estaria correta “A Organização Mundial da 

Saúde reconhece que a automedicação responsável 

ocorre quando a pessoa adquire aos produtos que são 

considerados seguros para o consumo” 

E  A palavra seguros não se refere à produtos que está 

escrita anteriormente. 

 

 
4. Identifique na tirinha os predicados e, em seguida, 

classifique-os. 

 
GABARITO  

1. C 

2. Verbo transitivo indireto/ Objeto indireto 

Verbo transitivo direto/ objeto direto 

Verbo transitivo direto/ objeto direto 

3. A 
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