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RESPOSTAS AOS RECURSOS DO 
GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA 
ESCRITA (OBJETIVA) PARA A SELEÇÃO 
DE CANDIDATOS AO PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA O 
ANO LETIVO DE 2014. 

 
 

 
                           Os Coordenadores dos Programas de Residência Farmacêutica, 
com Especialidade em Análises Clínicas e Especialidade em Farmácia Hospitalar, 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso das atribuições 
estatutárias e regimentais, considerando:  
 

TORNA PÚBLICO: 
 
As respostas dos recursos interpostos contra os gabaritos provisórios da Prova 
Objetiva para a seleção de candidatos ao Programa de Residência Farmacêutica da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, conforme segue em anexo 
ao Edital: 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 

Cascavel, 06 de dezembro de 2013. 
 
 

 
LIGIANE DE LOURDES DA SILVA 

Coordenador da Residência Farmacêutica Especialidade Farmácia Hospitalar – 
COREFAR – Farmácia Hospitalar 

 
 
 

JACQUELINE PLEWKA 
Coordenador da Residência Farmacêutica Especialidade Análises Clínicas – 

COREFAR – Análises Clínicas 
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Anexo do Edital nº 013/2014-COREMU, de 06 de dezembro de 2013. 
 

1. FARMÁCIA HOSPITALAR 
 

QUESTÃO RESULTADO 

08 (X) Manter a Questão (  ) Anular a 
Questão 

( ) Mudar a  Questão 

RECURSO 01: São objetivos da farmacovigilância, exceto: 
e) redução dos custos do hospital/serviços de saúde com o internamento de 
pacientes por reações adversas e promoção do uso racional de medicamentos. 
 - a alternativa engloba sim um dos objetivos da farmacovigilância, tanto redução de 
custos como uso racional de medicamentos, portanto a questão não tem nenhuma 
alternativa correta (em desacordo com os objetivos da farmacovigilancia). 
SUGIRO ANULAÇÃO DA QUESTÃO POR FALTA DE ALTERNATIVA CORRETA. 

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 08: Mantem-se a alternativa E – 
Justificativa: A Farmacovigilância é o trabalho de acompanhamento do 
desempenho dos medicamentos que já estão no mercado. As suas ações são 
realizadas de forma compartilhada pelas vigilâncias sanitárias dos estados, 
municípios e pela ANVISA. Embora sejam formulados para prevenir, aliviar e curar 
enfermidades, os produtos farmacêuticos podem produzir efeitos indesejáveis, 
maléficos e danosos. Essa dualidade, às vezes trágica, é significativa para a saúde 
pública e torna a Farmacovigilância atividade indispensável à regulação sanitária 
em qualquer país. A Farmacovigilância protege as populações de danos causados 
por produtos comercializados, por meio da identificação precoce do risco e 
intervenção oportuna. A definição de Farmacovigilância é a ciência e atividades 
relativas a detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou 
quaisquer outros possíveis problemas relacionados a medicamentos.(Sbrafh, 
2009). Desta forma a alternativa E está incorreta, pois a Farmacovigilância não tem 
nenhuma relação com a redução de custos com medicamentos no hospital. 

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 08: Recurso não procede. Manter a 
alternativa E. 

 
 

QUESTÃO RESULTADO 

09 (  ) Manter a Questão (  ) Anular a Questão (X) Mudar a Questão 

RECURSO 01: Sobre notificação voluntaria/espontânea é correto afirmar que: 
Conforme a organização Pan-Americana de Saúde, “Uma notificação de caso deve 
(no mínimo) conter informações sobre os elementos seguintes: 
3. Medicamento(s) suspeito(s): nome (nome comercial ou nome dos componentes 
+ fabricante), dose, via de administração, datas de início e suspensão, indicação 
para uso (com medicamentos específicos como, por exemplo, vacinas, o número 
do lote é importante) 
4. Todos os outros medicamentos utilizados (até mesmo automedicação): nomes, 
doses, vias de administração, início e suspensões, datas.” 
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d) afirma que não são necessárias informações como dose e indicação. A 
ALTERNATIVA ESTÁ INCORRETA. 
e) Saber sobre a utilização do medicamento anterior é uma informação relevante 
para a avaliação de uma reação adversa pela farmacovigilância. ALTERNATIVA 
CORRETA. Link para conferencia: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca.pdf. SUGIRO ALTERAÇÃO 
DO GABARITO DE (D) PARA (E) 

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 09: Recurso procede. Alteração do 
gabarito para alternativa E.  

 
 

QUESTÃO RESULTADO 

13 ( ) Manter a Questão (  ) Anular a Questão (X) Mudar a  Questão 

RECURSO 01: Em relação aos Sistemas de distribuição de medicamentos: 
a) No sistema de Distribuição Coletiva, o estoque é centralizado por unidade 
assistencial. CORRETA 
- O sistema coletivo se caracteriza, principalmente, pelo fato de os medicamentos 
serem distribuídos por unidade de internação e/ou serviço a partir de uma 
solicitação de enfermagem, implicando a formação de vários estoques nas 
unidades assistenciais. Neste sistema, os medicamentos são liberados sem que o 
serviço de farmácia tenha as seguintes informações: para quem o medicamento 
esta sendo solicitado, porque esta sendo solicitado... 
d) No sistema de distribuição por dose unitária, a prescrição médica ou cópia é 
enviada a farmácia, onde são preparados a folha de dispensação e o perfil 
farmacoterapêutico do paciente.INCORRETA. 
- a “folha de dispensação” é a própria prescrição realizada pelo médico, o 
farmaceutico deve sim ter uma forma de controle do que foi dispensado porém não 
desta forma. O perfil farmacoterapêutico é traçado e determinado pelo médico, a 
função do farmacêutico é avaliar a terapêutica indicada para identificar possíveis 
erros e sugerir ao médico, o qual tem autonomia para alterar a prescrição. 
SUGIRO ALTERAÇÃO DO GABARITO DE (D) PARA (A). 

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 13: Recurso procede. Alteração do 
gabarito para alternativa A. 

 
 

QUESTÃO RESULTADO 

15 ( ) Manter a Questão (  ) Anular a Questão (X) Mudar a Questão 

RECURSO 01: Manipulação de citotóxicos: 
a) são recomendações para a manipulação de citotóxicos. ALTERNATIVA 
CORRETA. 
d) devem-se manipular os medicamentos citostáticos sempre em capela de fluxo 
laminar horizontal, classe II, tipo B2 (com exaustão interna). ALTERNATIVA 
INCORRETA 
- Câmara Classe II, Tipo B2: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca.pdf
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*As câmaras Classe II, Tipo B2 são câmaras de exaustão total, muito utilizadas em 
laboratórios de toxicologia e aplicações semelhantes onde o efluente químico está 
presente e o ar limpo é essencial. 
*Não há recirculação para a área de trabalho. O ar da sala entra através de um 
ventilador/ motor no cimo da câmara e passa através de um filtro HEPA de 
fornecimento para a área de trabalho com fluxo de ar vertical unidireccional. 
Portanto, câmaras (ou capela) Classe II, Tipo B2 possuem fluxo de ar vertical 
unidirecional e exaustão total e não vertical com exaustão interna como afirma a 
alternativa. 
SUGIRO ALTERAÇÃO DO GABARITO DE (A) PARA (D). 

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 15: Recurso procede. Alteração do 
gabarito para alternativa D. 

 
 

QUESTÃO RESULTADO 

19 (X) Manter a Questão (  ) Anular a Questão ( ) Mudar a  Questão 

RECURSO 01: Solicito anulação da questão 19 acerca de nutrição parenteral, pois 
nenhuma das alternativas estava correta. 
Justificativa: As soluções de aminoácidos utilizadas em nutrição parenteral para 
pacientes com insuficiência renal variam na composição de acordo com o 
fabricante e nem sempre são compostas somente por aminoácidos classificados 
bioquimicamente como essenciais. Essa composições geralmente contém uma 
concentração menor de aminoácidos (7%) em relação as composições padrões 
para adulto (10%). Além de que, atualmente os termos essencial e não-essencial 
está em claro desuso, sendo substituído por condicionalmente essenciais para 
determinadas patologias ou situações, um exemplo dessa situação é o aminoácido 
histidina que de acordo com a classificação bioquímica é uma aminoácido essencial 
para crianças e não essencial para adultos, porém é considerado condicionalmente 
essencial para pacientes nefropatas. 

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 19: Mantem-se a alternativa E. A 
pergunta 19 remete-se a condição clínica que o indivíduo esta enfrentando. 
Considerando que a insuficiência renal aguda é uma dificuldade funcional que o 
sistema renal esta passando.  
Atualmente, é preferível o uso de aminoácidos essenciais na terapia nutricional de 
pacientes renais, uma vez que seu metabolismo gera menos ureia, tornando-se 
uma forma atrativa de suporte nutricional sem agravo da uremia. Assim, na 
essência a resposta correta é: aminoácidos essenciais. 
Bibliografia (s):Cano NJM, Aparicio M, Brunori G, Carrero JJ, Cianciaruso B, 
Fiaccadori E, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Adult Renal Failure. 
Clinical Nutrition. 2009;28(4): 401–414. Disponível em: 
http://www.espen.org/documents/0909/Adult%20Renal%20Failure.pdf. Acessado 
em: 06/12/2013. 

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 19: Recurso não procede. Manter a 
alternativa E. 

http://www.espen.org/documents/0909/Adult%20Renal%20Failure.pdf
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21 ( ) Manter a Questão (X) Anular a Questão ( ) Mudar a  Questão 

RECURSO 01: Portaria 344 
c) a alternativa está realmente incorreta, pois o limite máximo são 3 substâncias da 
lista C1 e não 4 como afirma. 
e)primeiro afirma que a prescrição de retinóides de uso tópico (c2) de uso sistêmico 
são válidas em todo o território nacional e depois diz que são validas somente 
dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração, a questão está incorreta 
pois se contradiz em relação a validade da prescrição e não esclarece a forma de 
administração da substancia (uso tópico/ sistêmico). 
Questão 21, sobre a Portaria nº 344/1998 tinha a alternativa "E" que dizia o 
seguinte: 
 "As prescrições de medicamentos retinóides de uso tópico (C2) de uso sistêmico 
são válidos em todo território nacional e devem ser de cor branca, com validade de 
30 dias, contando a partir da data de emissão e somente dentro da unidade 
federativa que concedeu a numeração." 
Assim, a afirmação fica contraditória, porque primeiro fala que a prescrição é válida 
em todo território nacional e no final diz que é válida somente dentro da unidade 
federada. O que torna a alternativa falsa. 
Como no enunciado da questão era para marcar a afirmação incorreta, estaria certo 
marcar duas respostas ("C" e "E").  
Obrigada sugiro ANULAÇÃO DA QUESTÃO PELA PRESENÇA DE 2 
ALTERNATIVAS INCORRETAS. 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA QUESTÃO 21: Recurso procede. Anular a 
questão. 

 
 

QUESTÃO RESULTADO 

22 (X) Manter a Questão (  ) Anular a Questão ( ) Mudar a  Questão 

RECURSO 01: PORTARIA 344. 
Os medicamentos sujeitos a controle especial classificados na lista (B1 e B2) são 
considerados substancias psicotrópicas. ALTERNATIVA CORRETA 
- Por exemplo: 
Art. 11 A empresa importadora fica obrigada a solicitar à Secretaria de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde, a fixação de Cota Anual de Importação de 
substâncias constantes das listas “A1” e “A2” (entorpecentes), “A3”, “B1” e “B2” ( 
psicotrópicas), “C3” (imunossupressoras) e “D1” (precursoras) deste Regulamento 
Técnico e de suas atualizações, requeridas até 30 (trinta) de novembro de cada 
ano, para uso no ano seguinte. 
d) Os medicamentos que contêm misoprostol na fórmula são de venda e uso 
restrito ao hospital. 
- a portaria diz que “só será permitida a compra e uso do medicamento contendo a 
substância MISOPROSTOL em estabelecimentos hospitalares devidamente 
cadastrados junto a Autoridade Sanitária para este fim; e ainda art 25, “Parágrafo 
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único. As vendas de medicamentos a base da substância Misoprostol constante da 
lista “C1” (outras substâncias sujeitas a controle especial) deste Regulamento 
Técnico, ficarão restritas a estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados 
e credenciados junto a Autoridade Sanitária competente. 
Ou seja, o uso é restrito ao hospital mas este não pode vende-lo como dá a 
entender a alternativa. Os medicamentos contendo misoprostol só podem ser 
vendidos aos hospitais, ou seja só os hospitais podem comprar e não comercializar. 
SUGIRO: Alteração de gabarito de A para E, ou caso seja alegado  que eu 
interpretei mau a questão sugiro anulação desta devido a falta de uma alternativa 
incorreta. 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA QUESTÃO 22: Mantém-se a alternativa A. Pela 
portaria n° 344 os medicamentos classificados como “C3” são imunossupressoras e 
não imunodepressores, apresentam definições:  
Define-se IMUNODEPRESSÃO como um estado de deficiência do sistema 
imunitário para, normalmente, responder aos agentes agressores. A 
imunodepressão pode ser primária e secundária ou adquirida. É primária quando 
dependente de fatores genéticos hereditários que afetam o processo de defesa 
imunológica, causando maior susceptibilidade às infecções, geralmente por germes 
de baixa patogenicidade, bem como às doenças autoimunes e às neoplasias. Na 
maior parte das vezes, manifesta-se na infância. A forma adquirida, como o próprio 
nome indica, deve-se a um fator externo que afeta o sistema imunológico e é 
exemplificada pela Síndrome de Imunodeficiência Adquirida causada pelo vírus 
HIV-1; apresenta igualmente grande susceptibilidade às infecções por germes 
oportunistas e ao aparecimento de neoplasias. 
IMUNOSSUPRESSÃO é o ato de reduzir deliberadamente a atividade ou eficiência 
do sistema imunológico. A imunossupressão é feita, usualmente, para coibir a 
rejeição em transplantes de órgãos ou para o tratamento de doenças autoimunes 
como lúpus, artrite reumatóide, esclerose sistêmica, doença inflamatória intestinal, 
entre outras. Para fazê-la, recorre-se normalmente a medicamentos.  Rezende, 
2011. 

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 22: Recurso não procede. Manter a 
alternativa A. 

 
 

QUESTÃO RESULTADO 

27 (X) Manter a Questão (  ) Anular a Questão ( ) Mudar a  Questão 

RECURSO 01: interações farmacocinéticas 
a)      Adsorção, quelação e outros mecanismos de complexação 
b)      Ação dos fármacos envolvidos no mesmo receptor ou enzima 
c)      Interações de efeito ocorrem quando dois ou mais fármacos em uso 
concomitante têm ações farmacológicas similares ou opostas. Podem produzir 
sinergias ou antagonismos sem modificar farmacocinética ou mecanismo de ação 
dos fármacos envolvidos. Por exemplo, álcool reforça o efeito sedativo de 
hipnóticos e anti-histamínicos. 
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- As três alternativas estão corretas e são relacionas a farmacocinética 
d) alterações organolépticas 
e) formação de novo composto (ativo, inócuo, tóxico) 
- São relacionadas a farmacodinâmica 
SUGIRO ANULAÇÃO DA QUESTÃO POR HAVER MAIS DE UMA ALTERNATIVA 
QUE PODEM SER DITAS CORRETAS E RELACIONADAS COM 
FARMACOCINÉTICA. 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA QUESTÃO 27: Mantem-se a Alternativa A, pois 
as alternativas B, C e E estão relacionadas com interações Farmacodinâmicas e a 
alternativa D com Incompatibilidade de medicamentos. 

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 27: Recurso não procede. Manter a 
alternativa A. 

 
 

QUESTÃO RESULTADO 

39 ( ) Manter a Questão (  ) Anular a Questão (X) Mudar a  Questão 

RECURSO 01: Fármacos antituberculose.  
A observação da proporcionalidade direta de populações bacilares persistentes a 
morbidade da doença com a população bacilar total deram origem ao princípio do 
tratamento bifásico. Esse possui uma fase chamada inicial ou de ataque, 
objetivando a rápida redução da carga bacteriana evitando a resistência, e a 
segunda é de manutenção, impedindo a reativação da doença ou recidivas, com a 
esterilização dos resistentes (DALCOMO et AL., 2007). 
A divisão nacional de pneumologia sanitária, através do programa nacional de 
controle da tuberculose, preconiza o tratamento das formas ativas de TB, exceto 
meningite, feito sempre com o Esquema I (rifampicina, isoniazida e pirazinamida), 
na fase inicial (dois meses) seguida da fase de manutenção (4 meses) com 
rifampicina e isoniazida. Sendo este esquema recomendado para pacientes que 
nunca fizeram tratamento para TB ou realizaram-no por apenas 30 dias 
(BRASIL,2002). 
SUGIRO ALTERAÇAO DO GABARITO DE (D) PARA (E), pois a alternativa D 
inverte a duração das fases tornando a questão incorreta. 

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 39: Recurso procede. Alteração do 
gabarito para alternativa E. 

 
 

QUESTÃO RESULTADO 

40 (X) Manter a Questão (  ) Anular a Questão ( ) Mudar a  Questão 

RECURSO 01: Farmacologia dos antibacterianos:  
A e E (alternativas iguais): todos são antibióticos B-lactamicos que inibem a síntese 
da parede celular (penincilinas, cefalosporinas, vancomicina, carbapenens e 
monobacans). 
ALTERNATIVAS CORRETAS 
B) ALTERNATIVA CORRETA. 
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SUGIRO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO DEVIDO A PRESENÇA DE PELO MENOS 
3 ALTERNATIVAS CORRETAS (a, b, e). 

As respostas iguais não comprometem a alternativa a ser assinalada como correta, 
portanto, mantém-se o gabarito, alternativa B. RESPOSTA AO RECURSO DA 
QUESTÃO 40: Recurso não procede. Manter a alternativa B. 

 
2. ANÁLISES CLÍNICAS 

 

QUESTÃO RESULTADO 

06 (X) Manter a Questão ( )Anular a Questão ( ) Mudar a  Questão 

RECURSO 01: 1 - Pela análise da referida questão, creio que há duas alternativas 
incorretas a primeira seria a letra A e a segunda questão incorreta seria a letra D, 
pois a toxoplasmose, no início da gestação apresenta uma menor probabilidade de 
transmissão, onde esta ocorre principalmente a partir do terceiro trimestre de 
gestação. Na referida questão consta que nas fases iniciais da doença é mais 
facilmente transmitida, sem especificar qual o período gestacional. . 
2 - Gostaria de esclarecer também uma dúvida em relação ao ítem 7.11 do edital 
em que trata das condições para a realização das provas. Este ítem afirma que o 
candidato poderia levar ao término da prova o caderno de provas e sem as 
questões para análise fica muito difícil interpor recursos. 

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 06: Manter a questão – Justicativa:  A 
alternativa D está correta. A interpretação do texto da alternativa está equivocado, 
pois o foco principal é  o comprometimento fetal decorrente da doença. o que o 
texto diz é claro: “o risco de comprometimento fetal decorrente da transmissão 
congênita ocorre principalmente durante o início da gestação e com gestantes em 
primeira infecção”. Este conhecimento é sólido para esta doença. O contexto da 
alternativa não gira apenas em probabilidade de infecção. A Coordenação por meio 
de telefone esclareceu sobre a possibilidade do candidato levar ao término da prova 
o caderno das questões. 

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 06: Recurso não procede. Manter a 
alternativa A. 

 
 

QUESTÃO RESULTADO 

07 (X) Manter a Questão (  ) Anular a Questão ( ) Mudar a  Questão 

RECURSO 01: pela análise da prova verifiquei que a questão número 7 apresenta 
duas alternativas incorretas, onde a letra E afirma que os cilindros são os únicos 
elementos encontrados no sedimento urinário, sendo exclusivos dos rins.. Sabemos 
que não são os únicos, pois no sedimento também são encontrados cristais e 
outros elementos. 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA QUESTÃO 07: Manter a questão – Justificativa: 
A questão está correta, portanto o gabarito continua com a mesma alternativa. 
 Cabe ao recorrente a correta e atenciosa leitura dos termos utilizados na 
alternativa " E",  conforme transcrição final da questão abaixo: 
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 (...) os cilindros são os únicos elementos encontrados no sedimento urinário, 
sendo exclusivos dos rins..  Vide grifo em negrito e itálico. 

Todas as literaturas e artigos científicos descrevem que cilindros são os únicos 
elementos do sedimento urínário que são exclusivos dos rins, porque são formados 
no interior da luz dos túbulos contorcidos, principalmente o túbulo contorcido distal 
e o ducto coletor, o que possibilita a visão microscópica das condições existentes 
no interior dos néfrons. Como o caso de cristais que a candidata citou, são 
formados pela precipitação dos sais na urina, em condições de alterações de pH, 
temperatura ou concentração o que afeta a sua solubilidade. 

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 07: Recurso não procede. Manter a 
alternativa C. 

 
 

QUESTÃO RESULTADO 

10 (X) Manter a Questão (  ) Anular a Questão ( ) Mudar a  Questão 

RECURSO 01: ANULAR QUESTÃO10. HÁ DUAS ALTERNATIVAS INCORRETAS 
- LETRA D E LETRA E. 
Segundo artigo: Recommendations for the use of cardiac troponin measurement in 
acute cardiac care, ESC report.p.4, 2010. Assay Interferences:Most assay systems 
contain blocking antibodies to avoid these interferences but at times, antibody titres 
may be sufficiently high that they are not totally inhibited. Icteric, lipaemic, and 
haemolysed samples can also be a problem depending on the assay design. 
Accordingly, the lack of interferences in an assay system should be carefully 
documented. Interfering substances in general cause two types of patterns. The first 
is where the values are elevated and remain so chronically. Dilution of the samples 
often fail to cause changes in values until the interference (most often crossreacting 
antibodies or antibodies to either the immunoglobulin used to make the assay 
antibodies or other constituents in the assay) is gone at which time, the values 
become markedly reduced. This artefact can be unmasked as well—if heterophilic 
antibodies are the cause—by the administration of additional blocking antibodies in 
heterophilic blocking tubes. 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA QUESTÃO 10: Manter a questão – Justificativa: 
De acordo com a própria literatura apresentada pelo recorrente, a questão está 
correta, não cabendo neste caso anulação da mesma. Cabe ao recorrente a correta 
e atenciosa leitura dos termos utilizados na alternativa  " E"  o que constata que a 
mesma apresenta-se correta, conforme transcrição final da questão abaixo: 

 (...) Amostras ictéricas, lipêmicas e hemolisadas também podem ser um 
problema, essas interferências podem tentar ser eliminadas com diluições. 
Vide grifo em negrito e itálico. 

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 10: Recurso não procede. Manter a 
alternativa D. 
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QUESTÃO RESULTADO 

20 (X) Manter a Questão (  ) Anular a Questão ( ) Mudar a  Questão 

RECURSO 01: ANULAR QUESTÃO 20, 2 ALTERNATIVAS CORRETAS. 
ÍNDICE TERAPÊUTICO - MARGEM DE SEGURANÇA 
Segundo a Bibliográfia Seizi Oga (1.3), Toxicocidinâmica, pag 1. 
...Esses valores são frequentemente utilizados ( DL50, DE, DL90), para expressar a 
eficácia dos medicamentos e sua correlaçao com as doses letais permite identificar 
os índices chamados ÍNDICE TERAPÊUTICO (IT) e MARGEM DE SEGURANÇA 
(MS)..... 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA QUESTÃO 20: Manter a questão – Justificativa: 
refere-se apenas ao termo DOSE LETAL 50. No texto citado pelo candidato, vários 
termos são colocados de maneira geral e, não apenas DL50. 

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 20: Recurso não procede. Manter a 
alternativa D. 

 
 

QUESTÃO RESULTADO 

21 (X) Manter a Questão (  ) Anular a Questão ( ) Mudar a  Questão 

RECURSO 01: Anular questão 21. Mesmo havendo sazonalidade para prevalência 
de certos tipos de fungos, somente por aspectos climáticos, por exemplo, não se 
identifica uma doença porque faltam caracteres clínicos dentre outros parâmetros 
para que se tenha uma classificação correta desta. 

RESPOSTA AOS RECURSOS DA QUESTÃO 21: Manter a questão – Justificativa:  
não se refere à identificação de doença fúngica e sim ao aspecto ecológico para 
isolamento do agente etiológico levando em consideração apenas algumas 
características  (Regiões quentes com invernos amenos e solo levemente alcalino 
com altas concentrações de sal). As características são, inclusive, típicas de 
algumas áreas da região Nordeste do Brasil de onde se propícia o isolamento do 
Coccidioides immitis causador da Coccidioidomicose.  

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 21: Recurso não procede. Manter a 
alternativa D. 

 


