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Questão 36 
1) A candidata referiu a dengue como uma doença febril 
- O GUIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Brasil, 2017), referência do edital, cita em sua página 393 que: 
“A dengue é uma doença febril aguda com AMPLO ESPECTRO CLINICO que pode ser leve e 
autolimitada a grave (...). A infecção pelo vírus pode ser assintomática ou sintomática (...)” 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação geral de desenvolvimento 
em serviços. Guia de vigilância em saúde: volume único [recurso eletrônico]/ Ministério da Saúde, 
Secretaria de vigilância em saúde. Coordenação geral de Desenvolvimento da epidemiologia em serviços 
– 2º ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Acesso: 
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-Unico-2017.pdf 
2) A candidata referiu que no caso clinico da questão, a temperatura está 35.5º C mesmo sendo a 
dengue uma doença febril 
A questão 36 traz um caso clínico que descreve o estadiamento da dengue como “C” diante do paciente 
apresentar sinais de alarme associado a quadro de risco social (morador de rua).  
- O GUIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Brasil, 2017), cita em sua página 401 sobre o estadiamento da 
Dengue.  
O GUIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Brasil, 2017), referência citada no edital (vide abaixo), cita em sua 
página 393 que “todo caso suspeito de dengue deve ser confirmado laboratorialmente por NS1 (teste 
rápido ou elisa), isolamento viral ou PCR até o 5º dia de sintomas (...) e caso NS1 não reaja, deve-se 
partir para testagem para outras viroses como zika”. Percebe-se que NS1 é um tipo de teste especifico 
à Dengue, logo a única alternativa para a pergunta da questão era letra D (NS1).  
3) A candidata cita a referência caderno de atenção básica 21 
Esta referência não está disponível no presente edital, sendo desatualizada, do ano de 2008, conforme 
link abaixo. Este edital sugeriu uma referência de 2017. 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad21.pdf 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 46 
Recurso Indeferido 
Segundo o Ministério da Saúde, Caderno da Atenção Básica de nº 37, página 30: Todo adulto com 18 
anos ou mais de idade, quando vier à Unidade Básica de Saúde (UBS) para consulta, atividades 
educativas, procedimentos, entre outros, e não tiver registro no prontuário de ao menos uma verificação 
da PA nos últimos dois anos, deverá tê-la verificada e registrada. 
A alternativa A, informa o prazo de um ano, invalidando a resposta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 48 
Recurso Indeferido 
A questão não traz erros em sua formulação de comando e respostas que justifique a anulação, bem 
como não se trata de reprodução idêntica.  
- RECURSO IMPROCEDENTE 


