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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO 
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Este caderno consta de 25 questões objetivas. 

2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza peça ao aplicador de 
prova entregar-lhe outro exemplar. 

3. Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apostilas, a qualquer outro material ou a pessoas. 

4. Cada questão apresenta cinco alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova. 

5. Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a numeração das questões. 

6. No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA,
preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras. 

7. Esta prova tem a duração de 2 horas, incluindo o tempo para as instruções e o preenchimento do 
cartão-resposta. 
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VACINAS 
 
▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

As vacinas que contém agentes vivos, se não forem 
administradas de forma simultânea, precisa aguardar um 
intervalo para ser aplicada. Evitando assim uma 
interferência na replicação dos agentes atenuados. Qual é 
o intervalo necessário? 

(A)  Sete dias. 

(B) Trinta dias. 

(C) Seis meses. 

(D) Um ano. 

(E) Duas semanas. 
 
 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Quais são as vacinas de vírus atenuados (vivos)? Marque 
a opção correta: 

(A) Hepatite B, Febre Amarela, Meningite C.  

(B) Pneumocócica 23, Varicela, BCG, Pneumococo 13v. 

(C) Tríplice Viral, Varicela, Febre Amarela, Rotavírus, 
Póliomelite (Sabin). 

(D) HPV, Hepatite A, Pentavalente. 

(E) Varicela, Hepatite B, Tétano, BCG. 
 

 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Os viajantes podem ficar expostos às doenças infecciosas 
de muitas formas, estreitamente relacionadas aos 
mecanismos de transmissão de microorganismo. Portanto 
ao embarcar para outros países a ANVISA (Agência de 
Vigilância Sanitária) exige que sejam administradas 
algumas vacinas, quais são elas? 

(A) Hepatite B, Hepatite A, Febre Amarela, Cólera e 
Influenza. 

(B) BCG, Rotavírus, Hepatite A, HPV. 

(C) Difteria e Tétano (dT) e Hepatite B. 

(D) Meningite C, Pneumocócica, Tríplice Viral e BCG. 

(E) Pneumocócica e Rotavírus. 
 

 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

As vacinas podem ser classificadas de acordo com as 
características dos antígenos que a compõem. Dentre as 
diferentes vacinas existentes podemos classificar a vacina 
anti-HPV como: 

(A) Inativada. 

(B) Atenuada. 

(C) Modificada. 

(D) Subunidades. 

(E) Associada. 
 

 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A vacinação contra tuberculose é indicada desde o 
nascimento da criança. Antes da sua administração 
devemos atentar a alguns detalhes do recém-nascido 
como o peso e a existência de algumas doenças. Sendo 
esta contra indicada nos casos: 
 

(A) Peso inferior a 2.000g e Rn HIV  positivo. 

(B) Peso acima de 2.000g. 

(C) Mãe tuberculosa e Rn ictérico. 

(D) Rn imunodeprimido com peso acima de 2.000g. 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A.D.N, dois anos, chega à unidade de saúde 
acompanhada dos pais para campanha de vacinação. Os 
responsáveis relatam ao profissional de saúde que a 
criança é alérgica a proteína do ovo. Nesse caso a criança 
devera realizar teste alérgico para quais vacinas? 
 

(A) BCG, Hepatite B e Febre Amarela. 

(B) Febre Amarela, Influenza e Tríplice Viral. 

(C) Hepatite B, Hepatite A e Sarampo. 

(D) DTP, Febre Amarela e Rotavírus. 

(E) Pólio, Rotavirus e Tríplice Viral. 
 

 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

J.N.P, seis meses de idade, chega à Clínica acompanhado 
dos pais para ser vacinado contra Influenza/2011. Qual 
deverá ser o esquema vacinal? 
 

(A) Uma dose de 0,5 ml. 

(B) Duas doses de 0,5 ml. 

(C) Três doses de 0,25 ml. 

(D) Duas doses de 0,25 ml. 

(E) Uma dose de 0,25ml. 
 

 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A.D.N, seis anos de idade, chega à Clínica acompanhado 
dos pais para receber a vacina contra Influenza/2011. O 
caderno de vacinação da criança encontra-se completo, 
com histórico de vacinação primaria contra H1N1 no ano 
anterior realizado na rede pública. Como procederá o 
esquema vacinal desse ano? 
 

(A) Aplicar apenas uma dose de 0,5ml. 

(B) A criança não deverá receber a vacina novamente. 

(C) Aplicar duas doses de 0,25ml. 

(D) Aplicar duas doses de 0,5ml. 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A partir de abril de 2010, foi incorporada no Calendário 
Básico de Vacinação a vacina Pneumocócica Conjugada 
10 valente. Esta vacina poderá ser administrada assim 
como a Pneumocócica Conjugada 13 valente  (rede 
privada) a partir de: 

(A) 4  meses. 

(B) 2 meses. 

(C) 9 meses. 

(D) 6 meses. 

(E) 12 meses. 
 
 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O esquema vacinal para mulheres gestantes deve excluir 
a vacina: 

(A) Anti-influenza conjugada. 

(B) Anti Tetânica. 

(C) Anti-HPV. 

(D) Anti-Hepatite A. 

(E) Anti-Gripal H1N1. 
 
 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A vacina contra hepatite B deve ser orientada para 
aplicação em todos os indivíduos cujos marcadores 
imunológicos sejam: 

(A) Anti HBs reagente: HBsag não reagente e Anti HBc 
IgG reagente. 

(B) Anti HBe reagente, HBeag não reagente e HBsag 
reagente. 

(C) HBsag reagente, Anti HBsag não reagente e Anti HBc 
IgM não reagente. 

(D) HBsag não reagente, Anti HBcIG não reagente e Anti 
HBc IgM não reagente. 

(E) Anti HBs não reagente, Anti HBe reagente e HBeag 
não reagente. 

 
 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A vacina contra o HPV protege a mulher contra os tipos 
virais mais prevalentes relacionados ao câncer de colo 
uterino, vaginal e vulvar que são: 

(A) HPV 3 e 4. 

(B) HPV 6 e 11. 

(C) HPV 5 e 45. 

(D) HPV 16 e 18. 

(E) HPV 6 e 25. 
                                                                                 
 

 

 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa que contém somente vacinas 
produzidas com vírus vivos atenuados: 

(A) Salk, Sabin e HPV. 

(B) Sabin, Anti-Sarampo e HPV. 

(C) Anti-Sarampo, Febre Amarela e Anti-Varicela. 

(D) Anti-Hepatite A, Anti-Hepatite B e Anti-Sarampo. 

(E) Anti-Caxumba, Rotavírus 1 e 2 e BCG Percutânea. 
 
▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa que contenha somente vacinas que 
não exijam dose de reforço: 

(A) Hepatite B e Hepatite A. 

(B) Sarampo, Caxumba e Rubéola. 

(C) Meningococo C conjugada. 

(D) Febre Amarela. 

(E) Varicela e Rotavírus. 
 
▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Crianças nascidas de mães portadoras de HIV devem ser 
protegidas com as seguintes vacinas até o segundo mês 
de vida: 

(A) Sabin, D.P. Ta, Pneumo 10 valentes. 

(B) Salk, D.P. Ta,  vacina contra Haemofilus influenza tipo 
B e Pneumo 10 valentes. 

(C) Salk, Rotavírus, D.P.Ta e vacina contra Haemofilus 
influenza tipo B. 

(D) Sabin, Rotavírus, D.P.Ta e vacina contra Haemofilus 
influenza tipo B. 

(E) Salk, BCGp, D.P.Ta e vacina contra contra Haemofilus 
influenza tipo B. 

 
▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A idade adequada para vacinação de Hepatite A é a partir de: 

(A) 4 meses. 

(B) 6 meses. 

(C) 9 meses. 

(D) 12 meses. 

(E) 18 meses. 
 
▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Qual das seguintes vacinas devem ser feitas ao nascer, de 
acordo com ministério da saúde? 

(A) Pólio e Febre Amarela. 

(B) BCG e Hepatite C. 

(C) BCG e Hepatite A. 

(D) Hepatite B (3 doses) +BCG. 

(E) Hepatite B(1dose)+BCG. 
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▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

É incorreto afirmar: 

(A) A gestante não deve receber a vacina para Hepatite B, 
pois a mesma é de vírus vivo atenuado. 

(B) O paciente HIV+ não pode receber a vacina para 
Febre Amarela, principalmente se o CD4 for baixo 
(<200). 

(C) A vacina da Febre Amarela é contra indicada para 
gestantes e mulheres que estejam amamentando 
(SUS-2011). 

(D) Vacinas recomendadas para o idoso são: Hepatite B, 
Febre Amarela, Influenza sazonal, Pneumo-23, d T. 

(E) Hepatite B (são 3 doses). 
 
 

 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

É correto afirmar: 

(A) BCG (bactéria morta). 

(B) BCG (bactéria viva atenuada). 

(C) BCG (fragmento da bactéria). 

(D) Vacina da Febre Amarela é de vírus morto. 

(E) As vacinas de vírus e bactérias vivas (atenuadas) 
devem ser feitas em pacientes com AIDS, visando sua 
melhor proteção, uma vez que são imunodeprimidos. 

 
 
 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Sobre as vacinas, não fazem parte do PNI (2011): 

(A) Meningo A e B. 

(B) Febre Amarela. 

(C) Tétano. 

(D) BCG. 

(E) Difteria. 
 
 

 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Quais as vacinas que devem ser feitas no paciente idoso 
com AIDS, de acordo com o Ministério da Saúde? 

(A) Febre amarela e BCG. 

(B) Hepatite A e B, Pneumocácia, Hemófilo e Influenza 
Sazonal. 

(C) Febre Amarela e Hepatite B. 

(D) BCG, Hepatite A e B, Pneumocócica e Hemófilo. 

(E) Apenas Febre Amarela. 
 
 

 

 

 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Sobre a vacina da Febre Amarela, é correto afirmar: 

(A) É feita aos 9 meses e aos 10 anos, sendo repetida de 
10 em 10 anos (para pessoas com maior risco de 
exposição). 

(B) Deve ser feita em pacientes jovens com AIDS. 

(C) É de vírus morto. 

(D) Pode ser feita com segurança em pacientes após 
Quimioterapia. 

(E) Protege contra Dengue, além da própria Febre 
Amarela. 

 
 
▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

São doenças de notificação compulsória no Brasil: 
 

(A) Doença meningocócica, infecção por MRSA, 
coqueluche, dengue e malária. 

(B) Botulismo, esquistossomose, hanseníase, febre 
maculosa e doença de Chagas. 

(C) Febre amarela, difteria, leishmaniose visceral, 
tracoma e sífilis congênita. 

(D) Cólera, hantaviroses, hepatites virais, doença 
pneumocócica e febre tifóide. 

(E) Ttoxoplasmose, paralisia flácida aguda, AIDS, 
sarampo e SRAG. 

 
 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Das abaixo, geralmente apresenta-se apenas sob a forma 
crônica: 
 

(A) Hepatite A. 

(B) Hepatite B. 

(C) Hepatite C. 

(D) Hepatite D. 

(E) Hepatite E. 
 
 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Dentre as doenças de notificação compulsória relacionadas, 
assinale a que deve ser de notificação semanal: 

 

(A) Tétano. 

(B) Difteria. 

(C) Diarréia. 

(D) Sarampo. 

(E) Poliomielite. 
 
 
 
 


