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Todos os alunos de qualquer um dos nossos 

livros vão receber gratuitamente o Curso de 

Atualidades para a Funsaúde-CE.

1. (CRP-MS/Quadrix/ 2021) Em 2020, a pandemia de covid-19 tornou ainda
mais conhecida uma das mais importantes agências especializadas da
Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial de Saúde
(OMS).

a) Certo.
b) Errado. 
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2. (Prefeitura de Bombinhas-SC/ 2021) A Covid-19 é uma infecção
respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente
grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Este
betacoronavírus foi descoberto em amostras obtidas de pacientes com
pneumonia de causa desconhecida em dezembro de 2019 na cidade chinesa
de:
a) Chengdu.
b) Xangai.
c) Wuhan.
d) Hangzhou. 

3. (Prefeitura de Maravilha-SC/Unoesc/2021) Segundo a OMS, uma
pandemia é declarada quando uma nova doença para a qual as pessoas não
têm imunidade se espalha de pessoa para pessoa em várias partes do
mundo, além do esperado e de forma muito rápida. Em 2020, a OMS –
Organização Mundial da Saúde, declarou que vivemos uma pandemia do
novo coronavírus, chamado de SARS-CoV-2. Em que data a OMS declarou
que estávamos vivendo em uma pandemia:

a) 20 de fevereiro de 2020.

b) 04 de março de 2020.

c) 30 de janeiro de 2020.

d) 11 de março de 2020.
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O primeiro caso do novo coronavírus (covid-19) no Brasil foi confirmado em São
Paulo (26/02/2020). É um homem de 61 anos que voltou de uma viagem na Itália,
onde houve um aumento expressivo de casos da doença na época.

Três pessoas foram confirmadas pela primeira vez com a Covid-19 no Ceará, segundo
boletim divulgado na noite deste domingo (15/03/2020) pela SES. Os pacientes são
pessoas que viajaram para o exterior nos últimos dias e tiveram a doença confirmada em
diagnóstico realizado na volta ao Brasil.
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A 1ª morte por conta do novo coronavírus no Brasil aconteceu em 12 de março – e não em 16
de março, como se acreditava –, segundo o Ministério da Saúde. A informação foi revista pela
pasta após resultados de exames laboratoriais e confirmada ao G1 neste sábado (27).
O ministério informou, por meio de um comunicado, que a vítima foi uma paciente de 57 anos
em São Paulo. Ela foi internada no Hospital Municipal Doutor Carmino Cariccio, na Zona Leste
da cidade, um dia antes.

26/03/2021

Primeira morte por COVID-

19 foi registrada no Ceará. A 

vítima era um homem que 

estava internado no Hospital 

São José, em Fortaleza.

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/17/estado-de-sp-tem-o-primeiro-caso-de-morte-provocada-pelo-coronavirus.ghtml
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Foram autorizadas para uso 
emergencial, pela OMS, as 
vacinas:

1. Pfizer/BioNTech.

2. Oxford/AstraZeneca 
(lotes da Índia e Europa).

3. Janssen (Johnson & 
Johnson).

4. Moderna.

5. Sinopharm.

6. Sinovac (CoronaVac).

12/07/2021

A CoronaVac é a sexta na lista geral a ser aprovada. Completam a lista:
Pfizer/BioNTech; AstraZeneca/Oxford, que por aqui é produzida pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); Janssen; Moderna; e Sinopharm. Além
da CoronaVac, no Brasil, apenas os imunizantes da Pfizer e da
Astrazeneca/Oxford e Janssen estão sendo aplicados na população.
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Em outubro de 2020, Índia e África do Sul trouxeram uma iniciativa à
Organização Mundial do Comércio (OMC) para uma renúncia temporária
às patentes de todos os produtos que poderiam ser úteis para frear a
pandemia de COVID-19. Assim, laboratórios de todo o mundo poderiam
ter acesso à tecnologia e produzir versões genéricas. Isto, na opinião dos
autores da proposta, tanto reduziria o custo das vacinas como ampliaria a
produção global. Além de vacinas, também estariam incluídos testes,
máquinas e possíveis tratamentos.
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Entretanto os países mais ricos resistiram, insistindo que a pandemia
não poderia ser motivo para quebrar regras comerciais. Enquanto isso,
China e governos africanos apresentaram um projeto de resolução
separado à Organização Mundial da Saúde (OMS) com medidas
propostas para reforçar a transferência de tecnologia e a produção
interna de vacinas. A iniciativa vive um impasse.

No Brasil, o Senado Federal aprovou no dia 29 de abril de 2021 a quebra
de patente de vacinas contra a COVID-19. Após a aprovação pelo Senado,
o governo brasileiro passou a apoiar as negociações na OMC em torno da
medida. Até então, o Brasil, que tradicionalmente apoiava a quebra de
patentes para medicamentos, se posicionava contra a suspensão em linha
com a postura adotada pelo governo dos Estados Unidos durante a gestão
de Donald Trump. Antes da sanção presidencial, o texto, que sofreu
alterações, deve passar pela análise e votação na Câmara dos Deputados,
onde pode ter resistências.
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Ressalvas:
Em seu discurso na OMC, no entanto, o
embaixador brasileiro defendeu que a
questão central a ser negociada não seja
a suspensão das patentes, mas sim
formas de operacionalizar a
transferência de tecnologia, e que os
interesses das empresas detentoras das
patentes devem ser considerados.

A possibilidade mais plausível era a de que a evolução natural teria se encarregado de
permitir que um vírus que habita morcegos contaminasse humanos. A hipótese de a
origem da pandemia ter sido um laboratório alimentou estapafúrdias teorias da
conspiração sobre a China ter manipulado, propositalmente, o coronavírus.
Nas últimas semanas, porém, cientistas renomados e figuras que investigam o caminho do
vírus até os humanos passaram a aventar um cenário em que um acidente de laboratório
seja a origem da pandemia.
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O G7, grupo que reúne líderes 
das sete maiores economias do 
mundo, instou, neste domingo 
(13), a China a cooperar com a 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde) em uma segunda 
investigação "transparente" sobre 
as origens da covid-19.
"Solicitamos um estudo oportuno, 
transparente, conduzido por 
especialistas e com base científica 
de fase 2 pela OMS sobre as 
origens da covid-19, incluindo, 
como recomenda o relatório dos 
especialistas, a China", disse o 
bloco em um comunicado no final 
de sua cúpula de três dias no 
sudoeste da Inglaterra. 

https://noticias.r7.com/internacional/g7-comeca-na-inglaterra-com-clima-e-vacinas-como-prioridade-11062021
https://noticias.r7.com/internacional/lideres-do-g7-querem-aprimorar-acoes-para-lidar-com-pandemias-12062021
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Candidata a vacina contra a covid-19, a Butanvac será testada em 418 voluntários em Ribeirão Preto, em
São Paulo. Eles deverão ter mais de 18 anos e não poderão ter recebido nenhuma dose de outro
imunizante contra a doença. Após o início dos estudos, a expectativa é que as etapas de pesquisa sejam
concluídas em cerca de 17 semanas, pouco mais de quatro meses.

Postado em 02/07/2021 23:43

Esta é a etapa A da fase 1 dos estudos clínicos do imunizante. Ainda não há data certa para que ela tenha
início, porque o Butantan aguarda uma aprovação final da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).

Entenda como vai funcionar a Versamune
A Versamune é desenvolvida pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, em parceria com a
startup de biotecnologia Farmacore, e com financiamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovações. Segundo a Farmacore, a concepção da vacina e domínio da tecnologia do IFA é 100% brasileira.
São previstas duas doses do imunizante, com intervalo de 28 dias entre elas.

Qual a diferença da Versamune?
A Versamune combina a proteína que o coronavírus usa para invadir as células humanas, o que induz a
produção de anticorpos, empacotada em uma nanopartícula que ativam as células T do sistema
imunológico, capazes de induzirem à memória imune.
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Quantas vacinas brasileiras temos?
De acordo com o Ministério da Saúde, são monitorados 17 estudos nacionais
de possíveis vacinas contra a Covid-19, de diferentes origens. Dois desses
estudos concluíram a fase de estudos pré-clínicos e pediram autorização para
começar os testes em seres humanos. Uma é a Versamune-CoV-2FC, da
Farmacore, e a outra é a Butanvac, vacina brasileira desenvolvida pelo
Instituto Butantan em parceria com a Dynavax e a PATH.

4. (Prefeitura de Roseira-SP/AGIRH/2021) Julgue as seguintes afirmativas

sobre o COVID-19:

I. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies

diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos.

II. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo

coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e

causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a

pessoa.

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/03/26/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-a-butanvac-a-vacina-brasileira
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III. A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado

SARSCoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções

assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de

Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 requer

atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória.

IV. As máscaras de tecido (caseiras/artesanais), não são Equipamentos de

Proteção Individual (EPI), mas podem funcionar como uma barreira física, em

especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas.

São corretas as afirmativas:

a) II e III. b) I, II e IV. c) I e IV. d) II, III e IV.

5. (Prefeitura de Catanduvas-PR/FAUEL/2021) COVID-19 foi o nome dado

pela Organização Mundial da Saúde à doença causada por um novo tipo de

coronavírus. Em relação a esse assunto, marque a afirmação INCORRETA.

a) Os coronavírus são uma extensa família de vírus que podem causar
enfermidades tanto em animais como em humanos.
b) Vários tipos de coronavírus causam infecções respiratórias em humanos,
que podem ir desde um resfriado comum até enfermidades mais graves.
c) Antes de um novo coronavírus ter sido identificado pela primeira vez na
China, em fins de 2019, a doença COVID-19 já era bem conhecida no mundo.
d) Os sintomas mais comuns associados à doença COVID-19 são febre,
cansaço e tosse seca, mas alguns pacientes podem apresentar dor de garganta
ou diarreia.
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Principais tipos de coronavírus
Os principais tipos de coronavírus que afetam humanos identificados até o momento são:
• Alpha Coronavírus 229E e Alpha Coronavírus NL63, causadores de infecção respiratória

leve;
• Beta coronavírus OC43 e Beta Coronavírus HKU1, responsáveis por quadros mais brandos

de infecção respiratória;
• SARS-CoV, causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS;
• MERS-CoV, causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio ou MERS;
• Sars-Cov-2, o novo coronavírus que resultou na pandemia global da Covid-19

Dentre todos esses tipos de coronavírus, o Mers-Cov, o Sars-Cov e o Sars-Cov-2 são mais
graves, pois possuem grande potencial de transmissão, quadros mais agravantes de infecção
e até letalidade.

Descrito pela primeira vez na década de 1960, apesar de já ter sido isolado em 1937,
segundo informações do Ministério da Saúde (MS), os coronavírus, a rigor, são vírus RNA da
ordem dos Nidovirales da família Coronaviridae. Sendo RNA (ácido ribonucleico), são mais
propensos a sofrer mutações genéticas.

O soro funciona de forma
parecida com o usado para
tratar picadas de serpentes
peçonhentas. Na fase de
testes em animais, o vírus
inativado por um processo
de radiação é inoculado
em cavalos, que produzem
anticorpos do tipo
imunoglobulina G (IgG).
O plasma do sangue dos
animais, então, é extraído,
tratado e envasado, da
mesma maneira que é
feito na produção dos
outros soros do Butantan.
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6. (Prefeitura de São José do Cedro-SC/AMEOSC/2021) "O diretor do

Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que o Instituto concluiu o envio dos

documentos exigidos pela Anvisa na solicitação para realizar um estudo

clínico do soro anticoronavírus, desenvolvido pelo instituto desde o ano

passado a partir do plasma de cavalos. Para que serve este tipo de soro?

a) Para impedir que o indivíduo seja infectado pela segunda vez.
b) Para amenizar os sintomas em pessoas que já foram infectadas.
c) Para curar os pacientes infectados.
d) Para impedir que o indivíduo seja infectado.

7. (Prefeitura de São José do Cedro-SC/AMEOSC/2021) "Um novo

carregamento de matéria-prima - o chamado IFA (Insumo Farmacêutico

Ativo) - estava previsto para chegar da China na próxima sexta-feira, dia 9 de

abril, mas foi postergado“. No trecho da reportagem, citado acima,

subentende-se uma preocupação com a falta da substância IFA. Por que esta

preocupação ganha destaque neste momento?

a) Porque é um medicamento importante no tratamento da covid.
b) Porque é um medicamento usado como tratamento preventivo contra a 
covid.
c) Porque é usado na fabricação da vacina contra o coronavírus.
d) Porque é usado nos respirados hospitalares.
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Com a produção de IFA nacional, a

Fiocruz contribui para que o Brasil

avance na superação deste desafio. A

expectativa é que as primeiras doses

100% nacionais sejam entregues em

outubro. As instalações têm a

capacidade inicial de produção de IFA

para cerca de 15 milhões de doses de

vacinas.

O que são esses insumos, o IFA?
O chamado Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) é o cerne das vacinas, o
insumo principal de todo medicamento. A substância confere a atividade
farmacológica à vacina ou a qualquer outro medicamento. No caso da
CoronaVac, é o próprio vírus inativado. No caso da vacina de Oxford, é um
adenovírus modificado geneticamente para carregar com uma sequência
genética do Sars-CoV-2. São eles que vão "enganar" o nosso corpo para
produzir os anticorpos, que vão reagir se e quando o corpo for realmente
contaminado.
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• No caso de imunizantes como a CoronaVac, chamados vacinas de vírus
inativado, o IFA é o ingrediente que contém o corpo do microrganismo
"morto", incapaz de se replicar e provocar uma infecção. Ao receber a
vacina, o corpo da pessoa vacinada passa a conhecer a estrutura do
coronavírus e produz defesas específicas contra suas formas de ataque.

• Outras vacinas usam plataformas tecnológicas diferentes, como as
vacinas genéticas da Pfizer/Biontech e da Moderna, que usam o RNA
mensageiro do coronavírus para que o corpo humano conheça a
proteína S, chamada de spike. Nesse caso, o IFA contém tal RNA, que é
produzido sinteticamente.

• Já vacinas como a Oxford/AstraZeneca e Sputnik V têm a tecnologia de vetor
viral, em que um vírus inofensivo é modificado para transportar informações
do coronavírus. A vacina de Oxford usa adenovírus de chimpanzé como vetor
de informações da proteína spike, que é inserida dentro do antígeno. O IFA,
então, é um concentrado viral que contém esses vírus modificados
geneticamente.

• No caso da CoronaVac, o IFA é produzido no laboratório chinês Sinovac,
desenvolvedor da vacina e parceiro do Instituto Butantan. Apesar de a
AstraZeneca e a Universidade de Oxford serem instituições europeias, o IFA da
vacina de Oxford também é produzido na China, pelo laboratório Wuxi
Biologics, contratado pela AstraZeneca.

• IFA nacional: tanto Bio-Manguinhos quanto Butantan estão em preparação
para produzir o IFA no Brasil, garantindo assim a autossuficiência na produção
das vacinas.
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8. (Prefeitura de Lontras-SC/2021) Desde o início da Pandemia do novo

Coronavírus até a primeira semana de julho de 2021, a covid-19 deixou mais

de 1,8 milhão de mortos no mundo. Em dados cumulativos, os países com o

maior número de mortes pela doença são, por ordem:

a) Estados Unidos, Brasil e Índia.
b) Índia, Estados Unidos e Brasil.
c) Estados Unidos, Índia e Brasil.
d) Estados Unidos, México e Brasil.

O Brasil se mantém em 68º 
lugar no ranking global de 
aplicação de doses da vacina 
contra Covid-19 nesta sexta-
feira (2/07/2021), na relação 
a cada 100 habitantes.

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/vacina
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06/07/2021.

Em junho, o Ministério da Saúde bateu o recorde de distribuição mensal
com mais de 38,2 milhões de doses enviadas para todos os estados e
Distrito Federal.
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O Brasil é o 3º país no planeta a aplicar mais vacinas anticovid por dia em números
absolutos. Na última semana, o país injetou, na média, 1,41 milhão de doses diariamente
na sua população. Neste critério, China (18,69 milhões) e Índia (4,21 milhões) lideram o
ranking.

https://noticias.r7.com/saude/novo-coronavirus
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Os vírus mutantes são chamados
de variantes. A maioria das
mudanças tem pouco ou
nenhum impacto nas
propriedades do vírus, de acordo
com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), e muitas
desaparecem com o tempo. De
vez em quando, no entanto, um
vírus dá sorte ao sofrer uma
mutação que o ajuda a
sobreviver e se reproduzir.

https://www.bbc.com/portuguese/geral-57695556
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9. (Prefeitura de São João do Sul-SC/PS Concursos/2021) Os dois primeiros
casos da nova variante do novo coronavírus vinda do exterior foram
confirmados pela Secretaria do Estado de São Paulo em 4 de janeiro de
2021. Essa nova cepa é considerada bem mais contagiosa, e já foi registrada
em vários outros países. A variante é chamada de B.1.1.7 e estudo publicado
em dezembro descreve que os primeiros dois casos foram detectados em 20
e 21 de setembro, respectivamente, no (a):
a) Reino Unido.
b) Estados Unidos.
c) Índia.
d) China.
e) Austrália.
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10. (Prefeitura de Barra Bonita-SC/AMEOSC/2021) As gestantes, que haviam
sido incluídas no grupo prioritário de vacinação contra a covid, tiveram sua
conquista limitada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
por ter ocorrido a morte de uma delas após ser vacinada. Qual das vacinas
usadas no Brasil foi, supostamente, a causadora desta ocorrência.
a) AstraZeneca.
b) Pfizer.
c) CoronaVac.
d) Sinovac.

A entrega de 38 milhões de doses do imunizante, que faz parte do Plano
Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, deve começar em julho –
até setembro, devem ser entregues 16,9 milhões de doses; depois, de outubro a
dezembro, são esperadas mais 21,1 milhões de doses.

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/03/19/contrato-da-janssen-com-governo-preve-138-milhoes-de-doses-a-partir-de-outubro
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11. (Prefeitura de Pedrão-BA/IDCAP/2021) A Anvisa aprovou, em 31/03, o
pedido de uso emergencial de uma vacina de dose única contra a Covid-19.
De qual farmacêutica é esta vacina?
a) Da farmacêutica Vir Biotechnology.

b) Da farmacêutica GlaxoSmithKline (GSK).

c) Da farmacêutica Coronavac.

d) Da farmacêutica Janssen, do grupo Johnson & Johnson.
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Etapas de
Desenvolvimento
de uma vacina
Etapa 1: Laboratorial
Etapa 2: Pré-clínica
Etapa 3: Clínica
É a parte mais complexa
e mais extensa, quando a
vacina começa a ser
testada em seres
humanos. Este processo
clínico por sua vez,
divide-se em três fases.
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Afinal, o que é Covax Facility?
O programa Covax foi lançado em Abril de 2020 pela OMS, junto com a Comissão Europeia
e a França como resposta a pandemia da COVID-19.

Coordenado pela OMS, Aliança de Vacinas Gavi (Gavi, the Vaccine Alliance) e CEPI (Coalition
for Epidemic Preparedness Innovations), o programa tem como objetivo acabar com a
pandemia de modo rápido e seguro, e, para isso, as três corporações investem em pesquisa
científica e produções em larga escala. Além disso, a Covax Facility tem como objetivo
auxiliar para que todas as nações tenham acesso as vacinas de forma justa e igualitária
independente de sua condição financeira.

https://www.politize.com.br/covax-facility/

No final de fevereiro de 2021, Gana se tornou o primeiro país do mundo a receber vacinas
contra o coronavírus (Sars-CoV-2) pela Iniciativa Covax.

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
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Brasil no Covax Facility
No dia 04 de Fevereiro de 2021, o Senado aprovou a Medida Provisória nº
1.003/2020 que permite o Brasil integrar a Covax Facility.

Nosso país entrou como um dos financiadores, com a cota mínima: comprou
42 milhões de doses, o suficiente para 21 milhões de brasileiros (10% da
população).

https://www.politize.com.br/covax-facility/

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv1003.htm
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12. (Prefeitura de Mondaí-SC/AMEOSC/2021) Recentemente, na Argentina,
com o objetivo de financiar a luta contra a Covid-19 e aprovar subsídios à
pobreza e créditos a pequenas e médias empresas, entre outras ajudas
sociais urgentes o Congresso do país converteu em lei a seguinte medida:
a) Uma taxa nacional a importações, cerca de 8% sob valores acima de Mil
dólares, que deverão ser convertidos em ajuda financeira a pessoas de baixa
renda.
b) Uma medida de obrigatoriedade de transposição de renda de todos
aqueles que recebem acima de 20 mil pesos, que terão convertidas, 1,8% de
sua renda para ajuda financeira à pessoas de baixa renda.

c) Um novo imposto sob transações bancárias, que serão convertidos a
pesquisas médicas e ações afirmativa, que incidirão a transações acima de 5
mil pesos.
d) Um imposto extraordinário aplicado às grandes fortunas de pelo menos 2%
a ser cobrado de pessoas com ativos que passem de 200 milhões de pesos
argentinos.
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O Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) confirmou nesta
quarta-feira (14/04/2021) a
decisão liminar que determinou
a instalação da CPI da Covid no
Senado. A liminar foi concedida
na semana passada pelo
ministro Luís Roberto Barroso,
em resposta a mandado de
segurança de autoria dos
senadores Alessandro Vieira
(Cidadania-SE) e Jorge Kajuru
(Cidadania-GO), signatários da
CPI.
Fonte: Agência Senado

De acordo com a decisão
ratificada, não há possibilidade
de juízo de conveniência por
parte do presidente do Senado
em relação à instalação de CPIs.
Basta que sejam preenchidos os
requisitos constitucionais: apoio
de um terço dos senadores, fato
determinado e prazo de trabalho.
O juízo de conveniência havia
sido o argumento usado na
semana passada pelo presidente
do Senado, Rodrigo Pacheco,
para não instalar a comissão
imediatamente.
Fonte: Agência Senado

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/04/13/senado-cria-cpi-da-covid
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13. (Prefeitura de Laurentino-SC/CONSULTEC/2021) Foi instalada
recentemente a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado Federal
para investigar, principalmente:
a) A conduta do Presidente da república frente ao uso de máscaras.
b) O uso dos recursos da União pelos municípios com mais de 50.000
habitantes.
c) As omissões do governo federal e a falta de oxigênio em Manaus em
período crítico da COVID19.
d) Todas as respostas estão corretas.
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GABARITO

1 - CERTO
2 - C
3 - D
4 - B
5 - C
6 - B
7 - C
8 - A
9 - A

10 - A
11 - D
12 - D
13 - C


