ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA
CNPJ Nº 06.988.976/0001-09
CONCURSO PÚBLICO
CRESCER CONSULTORIAS

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO
A Crescer Consultoria, no uso de suas atribuições legais, vem divulgar resposta ao Recurso
Administrativo impetrado após gabarito oficial, prezando pela máxima eficiencia do certame,
todos os recursos impetrados perante esta banca que foram indeferidos, foram encaminhados aos
respectivos emails.
Cargo: Enfermeiro
Nome do(a) Candidato(a): Francisca Márcia Mello Viana

Nº DA QUESTÃO
27

RESPOSTAS DOS GABARITOS
OFICIAL PUBLICADO
DA CANDIDATA
D
anular

RESULTADO DO RECURSO
Anular

Questão
27) A vacinação simultânea consiste na administração de
duas ou mais vacinas no mesmo momento em
diferentes regiões anatômicas e vias de administração.
A seguinte vacina deve ser administrada com intervalo
de 30 dias de outra vacina qualquer:
A) Dupla bacteriana (DT).
B) Hepatite B.
C) Poliomielite.
D) Tríplice viral.

Parecer
A candidata solicita a anulação da questão argumentando que a questão não possui
resposta
A argumentação da candidata se sustenta tendo em vista que o enunciado da questão
deveria trazer o nome de uma das vacinas que deve ser administrada com 30 dias de
diferença com a vacina Tríplice viral, da alternativa D.
As vacinas febre amarela, tríplice viral, tetra viral e contra varicela não podem ser
administradas simultaneamente entre si, devendo ser observado um intervalo de 30
dias entre a administração destas vacinas, não havendo a contra-indicação na
administração simultânea destas vacinas com as outras constantes no Programa
Nacional de Imunizações.
É o que determina o Manual de Procedimentos de Vacinação, Ministério da Saúde
(2014).
“A vacinação simultânea consiste na administração de duas ou mais vacinas no mesmo momento em
diferentes regiões anatômicas e vias de administração. De um modo geral, as vacinas dos calendários
de vacinação podem ser administradas simultaneamente sem que ocorra interferência na resposta
imunológica, exceto as vacinas FA, tríplice viral, contra varicela e tetra viral, que devem ser
administradas com intervalo de 30 dias.”

Face ao acima exposto, recurso deferido, a questão deverá ser anulada.
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