RESPOSTA AOS RECURSOS DO
CONCURSO PÚBLICO DE BALSA NOVA
TARDE

NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
QUESTÃO 26 – MANTER
JUSTIFICATIVA: O fato de não estar explícito na alternativa que se
trata de mosquito fêmea não altera a sentido da mesma nem a torna
incorreta.
O Manual de referência cita “A transmissão se faz através da picada de
mosquitos, como o Aedes aegypti (febre amarela urbana) e várias
espécies de Haemagogus (febre amarela silvestre)”.

CARGO MÉDICO CLÍNICO GERAL
PLANTONISTA

QUESTÃO 26 – MANTER
JUSTIFICATIVA: (De acordo com a Lei nº 8.080/90 no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde está incluída a formulação e
execução da política de sangue e seus derivados. Na alternativa “b” foi
apresentada de forma incorreta sua atuação como a de fiscalizar e
colaborar na execução).

QUESTÃO 31 – MANTER
JUSTIFICATIVA: (Todas as alternativas estão corretas e de acordo com
as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o
Manejo da Asma – 2012. J Bras Pneumol. v.38, Suplemento 1, p. S1-S46
Abril 2012. Jornal Brasileiro de Pneumologia Abril 2012 volume).

QUESTÃO 32 – MANTER
JUSTIFICATIVA:
(De acordo com o manual de Acolhimento à
demanda espontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica /
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de
Atenção Básica. – 1. ed.; 1. reimp. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013, a
lombalgia que piora à noite é um sinal de alerta sugestivo de câncer.
Para o diagnóstico das espondiloartropatias soronegativas deve-se
identificar um conjunto de cinco informações: inclui lombalgia de
caráter insidioso, duração maior do que três meses, rigidez matinal e
melhora com a atividade física).

QUESTÃO 38 – MANTER
JUSTIFICATIVA: De acordo com o Guia de Vigilância em Saúde: 2. ed.
- Brasília: Ministério da Saúde, 2017, a transmissibilidade da sífilis adquirida
requer a presença de lesões (cancro duro, condiloma plano, placas
mucosas, lesões úmidas). O contágio é maior nos estágios iniciais da
infecção, sendo reduzido gradativamente à medida que ocorre a
progressão da doença. No entanto, essas lesões são pouco
sintomáticas e passam despercebidas na maioria dos casos.
Não foi identificada outra alternativa incorreta, além da letra “b”).

QUESTÃO 40 – MANTER
JUSTIFICATIVA: (De acordo com o Guia de Vigilância em Saúde:
Volume único/Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.
Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em
Serviços. - 2. ed. - Brasília: Ministério da Saúde, 2017, exantema cutâneo
de localização variável, com ou sem prurido uma sintomalogia
inespecífica da doença de Chagas).

