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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019 

 

COMUNICADO DO RESULTADO DOS RECURSOS QUANTO AO CONTEÚDO  

DAS PROVAS OBJETIVAS E FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES 

 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO Nº 

001/2019 DO MUNICÍPIO DE DONA EMMA - SC, no uso de suas atribuições, torna público, 

para conhecimento dos interessados que, após a análise do recurso interposto em requerimento 

formulado pelo candidato, prolatou a seguinte decisão: 

 

Resposta ao recurso interposto contra a Questão 16, da Prova de ENFERMEIRO, do Processo 

Seletivo nº 001/2019, do Município de Dona Emma - SC.  

  

A questão foi apresentada aos candidatos nos cadernos de provas da seguinte forma: 

 

16 -  A meningite é um processo inflamatório das meninges que pode ser causada por vários 

agentes patogênicos. Com relação a prevenção de meningite pela vacinação contempladas no 

calendário básico do Sistema Único de Saúde da criança, assinale a alternativa correta:  

a) Somente a vacina Meningo tipo C previne a meningite.  

b) Do calendário vacinal da criança, somente as vacinas Meningo tipo C e Pneumo 10 previnem 

meningite.  

c) As vacinas Pentavalente, Meningo tipo C, BCG e Pneumo 10 previnem a meningite.  

d) As vacinas Meningo tipo C e Tetra viral previnem a meningite.  

 

 

FUNDAMENTAÇÕES DOS RECURSOS: 

Recurso referente a questão 16 da prova de Enfermeiro, no gabarito provisório encontra-se 

como alternativa correta a letra C, que as vacinas pentavalente, BCG, Pneumo 10 e Menongo C 

previvem a meningite. Visto isso que a alternativa correta da prova questão 16 seria a letra 

A. 
De acordo com pesquisas em literaturas a vacina pentavalente previne as seguintes doenças, 

e é indicada para a imunização primária e de reforço em crianças com difteria, tétano, pertussis 

(coqueluche), hepatite B, poliomielite (paralisia infantil) e Haemophilus influenzae tipo b. 

A vacina BCG é realizada logo ao nascer é obtida pela atenuação do Mycobacterium bovis, 

umas das bactérias que transmite a tuberculose. 

A vacina Pneumo 10 é indicada para imunização ativa (ou seja, estipula o sistema de defesa 

do organismo a produzir anticorpos) de bebês e crianças de 6 semanas a 5 anos de idade contra 

doença invasiva e otite média aguda causada por Streptococcus pneumoniae de sorotipos 1, 4, 5, 

6B, 7F, 9V, 14,18C,19F E 23F. 

Já a vacina meningo C previne a meningite, vacina adsorvida meningocócica C (conjugada) é 

indicada para imunização ativa de crianças a partir de 2 meses de idade, adolescente e adultos para 

a prevenção de doença invasiva causada por Neisseria meningitidis. Aplicada a primeira dose aos 

3 meses. Não podendo ser feita com a vacina pentavalente, tetraviral.  
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RESPOSTA DOS RECURSOS:  

Conforme orientações da DIVE - Diretoria de Vigilância Epidemiológica, do Estado de Santa 

Catarina, na página oficial sobre a “Meningite”, destaca que: 

Como se prevenir? 

Há diversas formas de prevenção. Entre elas: manter os ambientes bem ventilados e, se possível, 

ensolarados, principalmente salas de aula, quartos, locais de trabalho e transporte coletivo; lavar 

as mãos frequentemente com água e sabão; manter rigorosa higiene com pratos, talheres, 

mamadeiras e chupetas; e evitar aglomerações. 

Além disso, é de extrema importância manter a carteira de vacinação em dia. No calendário de 

vacinação da criança do Programa Nacional de Imunização estão disponíveis: 

- Vacina Pentavalente: previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções 

por HiB Crianças: 1ª dose (2 meses) / 2ª dose (6 meses) / 3ª dose (6 meses) 

- Vacina Pneumocócica 10 valente conjugada: previne pneumonia, otite, meningite e outras 

doenças causadas pelo pneumococo  

Crianças: 1ª dose (2 meses) / 2ª dose (4 meses) / reforço (12 meses) 

- Vacina Meningocócica C conjugada: previne doença meningocócica C 

Crianças: 1ª dose (3 meses) / 2ª dose (5 meses) / reforço (12 meses)  

Adolescentes: reforço ou dose única entre 11 e 14 anos 

- a vacina BCG: previne as formas graves de tuberculose, principalmente miliar e meníngea 

Crianças: dose única ao nascer. 

Ao ser detectado um caso da doença meningogócica, a vigilância epidemiológica realiza a 

quimioprofilaxia – administração de medicamentos capazes de prevenir a infecção – nos contatos 

próximos – moradores do mesmo domicílio, indivíduos que compartilham o mesmo dormitório 

(em alojamentos, quartéis, entre outros), comunicantes de creches e escolas, e pessoas diretamente 

expostas às secreções do paciente – evitando assim a transmissão para mais pessoas.  

http://www.dive.sc.gov.br/meningite/ 

http://www.dive.sc.gov.br/meningite/perguntaserespostas.pdf 

 

RESPOSTA:  

 

INDEFERIDA  

 

  

Portanto, fica MANTIDA, a alternativa “C” da Questão 16, do Processo Seletivo nº 001/2019, 

do Município de Dona Emma – SC. 
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