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Órgão Expedidor
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INSTRUÇÕES:
1. ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO.
2. Veja se este caderno contém 40 questões; caso contrário, solicite outro ao fiscal.
3. Se a questão contiver erro, sem alternativa correta ou mais de uma correta, deverá preencher
normalmente o formulário e, no prazo legal, interpor recurso contra a questão. Não será aceito
questionamento sobre as questões, nem permitido comunicar os fiscais.
4. É expressamente proibido o uso de celular, aparelho de som, calculadoras de qualquer espécie, livros,
cadernos e outros materiais de consulta. Os objetos pessoais deverão ser condicionados no local
adequado, conforme determinado pelos Fiscais. Na mesa, o candidato somente poderá deixar o
documento de identificação, comprovante de inscrição e caneta. Os celulares deverão estar desligados.
5. A Folha de Resposta é o único instrumento válido para a correção da prova. O prejuízo advindo do
preenchimento incorreto será de inteira responsabilidade do candidato. Será atribuída a pontuação zero à
questão com mais de uma opção assinalada, sem opção assinalada ou com rasura.
6. É vedada a substituição da Folha de Resposta decorrente de erro cometido pelo Candidato.
7. Ao terminar a prova, o Candidato deverá entregar o caderno de questões e a Folha de Respostas ao
Fiscal de Sala, devidamente nominados e assinados. Se o Candidato permanecer na sala até as 11:45,
poderá levar consigo o Caderno de questões. Não será permitida a entrega posterior do Caderno de
questões. Os cadernos serão disponibilizados no site do Município (www.mambore.pr.gov.br) no link
‘concurso público’, 01 dia após a realização da prova, para os candidatos que tiverem intenção de interpor
recursos contra as questões.
8. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por no mínimo uma
hora após o início da prova. A inobservância deste item acarretará a não correção da prova e,
conseqüentemente, a eliminação do candidato do Concurso Público.
9. A duração de 04 (quatro) horas para a realização da prova inclui o preenchimento da Folha de
Respostas.
10. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a Folha de Respostas ao mesmo
tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se todos juntos da sala. Mesmo retirando
todos da sala, não será permitido a entrega do Caderno de questões antes das 11:45 horas.
11. Os títulos serão recebidos pela Comissão responsável, após o Candidato realizar a prova, na sala da
Comissão Especial de Concurso, até as 12h10m. fora deste prazo, os títulos não serão aceitos pela
Comissão.
12. Os títulos deverão ser apresentados em duas vias (cópias), uma delas autenticada. A Comissão
realizará a conferência e devolverá uma via (sem autenticação) protocolada. Não será permitida a
autenticação direta pela Comissão Especial de Concurso. A Autenticação válida será a realizada nos
Órgãos Competentes. Não haverá julgamento dos documentos quando da apresentação. A Comissão se
limitará a receber os documentos, os quais serão posteriormente analisados.
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LINGUA PORTUGUESA
Agora são os "apaguinhos"
O brasileiro paga uma das tarifas de energia mais caras do mundo. Mas, em
alguns Estados, como no Pará, amarga até 82 horas por ano no escuro. Este é também um dos
maiores índices de interrupção do planeta. Um morador do Rio Grande do Sul ou de Goiás sofre
corte de 23 horas. Nos grandes centros, como São Paulo ou Rio de Janeiro, o blecaute, em
média, dura de nove a 11 horas. Segundo quem estuda as complicadas ligações do setor
energético, nada justifica esse serviço precário. Depois do apagão do dia 10, quando mais de 90
milhões de pessoas padeceram nas trevas, várias cidades passaram a viver mais tempo sem
luz em horários alternados. São os "apaguinhos". Na quarta-feira 25, foi a vez de Brasília e a
escuridão surpreendeu o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, em meio a uma
palestra sobre a crise financeira global para empresários. Ele foi obrigado a reconhecer: "Não há
dúvida de que um dos grandes desafios do Brasil é continuar os investimentos em
infraestrutura."
"Continuar" soou como um eufemismo. O País demanda investimentos muito
mais pesados e efetivos. A maior prova é o caso do Rio de Janeiro, onde o corte de energia
localizado tem sido diário. Por dois dias seguidos, 12 mil consumidores distribuídos entre os
bairros da zona sul - já abarrotados de turistas nesta época do ano - e da zona norte ficaram
sem luz. A Light, concessionária responsável pela distribuição, culpa o acaso. "Houve um curtocircuito que desligou três alimentadores justamente no horário de maior consumo", explica o
presidente da empresa, José Luiz Alquères. Nos dias que se seguiram, no entanto, blecautes
continuaram a ocorrer em diferentes pontos da cidade. Além do Rio, também São Paulo, Bahia,
Amazonas e outros Estados têm sofrido com a falta de luz.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que fiscaliza o setor, pediu
explicações às concessionárias e apura as responsabilidades. Mas nem mesmo as causas do
primeiro apagão foram identificadas. Para piorar, em audiência realizada no Senado na quintafeira 26, Hermes Chipp, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS),
descartou a adoção de um sistema de segurança antiblecaute, que custaria R$ 600 milhões por
mês. "Isso é antieconômico", concluiu.
O relatório detalhando as causas do apagão só deverá ficar pronto nos próximos
dias. Quanto aos "apaguinhos", a Aneel ainda cobra explicações. O físico Luiz Pinguelli Rosa,
diretor do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da UFRJ,
acompanhou a audiência no Senado. Ele acha que o incidente do dia 10 foi uma fatalidade, mas
pede a modernização do sistema. "É preciso adotar o monitoramento inteligente que é
usado no Exterior", diz ele. "Através de computadores e sensores é possível controlar de
forma mais eficaz o que acontece nas linhas de transmissão." Pinguelli classifica como
"precário" o sistema de distribuição de energia no Brasil.
Francisco Alves Filho e Fabiana Guedes – Revista IstoÉ Independente de 27/11/2009

1- De acordo com o texto é correto afirmar que:
a) O Brasil, além de pagar a tarifa de energia elétrica mais cara do mundo, também é o que
possui o maior índice de interrupção.
b) Segundo especialistas e pesquisadores, o sistema de energia elétrica no Brasil é precário e
isso se deve aos baixos investimentos no setor, nos últimos 20 anos.
c) As causas do primeiro apagão foram falta de investimentos e incompetência técnica
d) O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, a partir de uma experiência com a falta de
energia elétrica, reconheceu que o Brasil precisa continuar investindo em infraestrutura.
e) O Brasil investirá em um sistema de monitoramento inteligente que evitará futuros apagões.
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2- A palavra “blecaute” usada no texto é um caso de:
a) Estrangeirismo
b) Requinte linguístico
c) Colóquio
d) Semiótica
e) Aportuguesamento
3- No texto a frase “Continuar” sou como um eufemismo faz referência ao uso de uma
figura de linguagem. Assinale a alternativa cuja frase corresponde ao uso de eufemismo.
a) Ele foi repousar no céu, junto ao Pai
b) Minha boca é um túmulo
c) O carro dela é rápido como um avião
d) A natureza está mostrando sua face mais feia
e) Ela chorou rios de lágrima
4- Em qual alternativa a palavra NÃO corresponde ao seu significado entre parênteses?
a) assento (lugar par sentar)
b) cozer (cozinhar)
c) cumprimento (saudação)
d) eminente (algo que vai ocorrer em breve)
e) suar (transpirar)
5- Quais palavras são acentuadas segundo a mesma regra que acentua Pará?
a) máquina, gás, irás
b) Criticá-lo, guaraná, guará
c) xarás, pás, lá
d) áreas, más, chá
e) mergulharás, cá, lá
6- Assinale a alternativa CORRETA quanto à forma verbal sublinhada e o tempo verbal
indicado entre parênteses.
a) "Houve um curto-circuito que desligou três alimentadores justamente no horário de maior
consumo". (Pretérito imperfeito do subjuntivo)
b) O relatório detalhando as causas do apagão só deverá ficar pronto nos próximos dias. (futuro
do subjuntivo)
c) Segundo quem estuda as complicadas ligações do setor energético, nada justifica esse serviço
precário. (Pretérito do subjuntivo)
d) A escuridão surpreendeu o presidente do Banco Central (pretérito perfeito)
e) Ficaram sem luz (pretérito mais-que-perfeito)
7- Assinale a alternativa em que as palavras e seus respectivos plurais estão escritos
corretamente:
a) cidadão – cidadães; gás - gases
b) chapéu – chapéis; humor - humores
c) vinil – vinios; degrau - degrais
d) fuzil – fuzis; papel - papéus
e) guarda-chuva – guarda-chuvas; guarda-noturno – guardas-noturnos
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8- Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego do hífen:
a) co-operar
b) pré-natal
c) vice-campeão
d) recém-nascido
e) bem-educado
9- Qual alternativa a crase está empregada de forma CORRETA:
a) Entregamos à domicilio
b) Fui à Bahia
c) Vendemos à prazo
d) 15 sabores à escolher
e) Trajes à rigor
MATEMÁTICA
10- Se x e y são números reais positivos, qual dos números, nas alternativas a seguir, é o
maior?
a) 2xy
b) x2 + y 2
c) (x+y) 2
d) x2 + y(x+y)
e) y2 + x(x+y)
11- Os fatores da expressão x2 -9 são:
a) (x-9) e (x+9)
b) (x-3) e (x+3)
c) (x-2) e (x+2)
d) (x+9) e (x+9)
e) (x+3) e (x+3)
12-A baleia-azul, a criatura mais pesada do mar, pesa cerca de 140t e é 20 vezes mais
pesada que a maior criatura terrestre, o elefante africano. Quantos quilogramas pesa um
elefante africano?
a) 150
b) 23000
c) 2000
d) 140000
e) 7000
13-Resolva a equação: h - 13 =20 encontrando o valor de h.
5
a) 165
b) 345
c) 33
d) 49
e) 123
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14-Encontre o juro simples pago por Eduardo ao emprestar R$ 700,00 a 3% a.m. por 8
meses.
a) R$ 456,00
b) R$ 8,00
c) R$ 168,00
d) R$ 256,00
e) R$ 435,00
15-A temperatura mais baixa do mês de setembro em determinada cidade foi de -2ºC,
exatamente um terço da temperatura registrada no mesmo dia do mês de agosto do
mesmo ano. Qual foi a temperatura registrada em agosto?
a) 2ºC
b) -2ºC
c) 6ºC
d) -6ºC
e) 12º C
HISTÓRIA DE MAMBORÊ
16- Há sempre uma lenda ajudando a contar a história dos municípios brasileiros. O
objetivo das lendas é contar, através de histórias fantasiosas, acontecimentos que marcam
ou caracterizam a tradição de um povo ou sua cultura. Qual a lenda que está associada à
história do município de Mamborê?
a) Lenda do café.
b) Lenda da mandioca.
c) Lenda da cana-de-açúcar.
d) Lenda da erva-mate.
e) Lenda do chimarrão.
17- O município de Mamborê já foi chamado por outro nome. Como as primeiras famílias
brasileiras que chegaram por volta de 1927 chamavam a localidade?
a) Amaporê.
b) Mamburê.
c) Allica.
d) Santa Cruz.
e) Guairá.
18- Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Após assinale a
sequência correta:
( ) A grande riqueza da Vila Mamborê, por volta de 1940 foi o cultivo do café.
( ) Os primeiros colonizadores do município chegaram para extrair madeira, pois a região era rica
em pinheiros nativos.
( ) Mamborê foi elevado à categoria de Distrito do Município de Juranda em 1951.
a) F, V, V.
b) V, F, V.
c) F, F, V.
d) V, V, F.
e) F, V, F.
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19- Quanto aos símbolos do município de Mamborê é INCORRETO afirmar:
a) A bandeira municipal é um retângulo azul, com um círculo banco que representa o infinito.
b) No escudo há um ramo de pinheiro e um ramo de erva-mate, ambos na cor verde.
c) O novo Hino Municipal foi oficializado no ano de 1995 e sua letra é de autoria de Prof. Jayme
Ferreira Bueno.
d) No atual brasão de armas, em seu campo inferior, há duas faixas brancas que simbolizam os
rios.
e) Os novos símbolos do município foram oficializados em 1985.
20- O município de Mamborê localiza-se na região centro-oeste do Estado do Paraná e
limita-se com:
a) Campo Mourão, Farol, Boa Esperança, Juranda, Campina da Lagoa, Nova Cantu e Luiziana.
b) Campo Mourão, Boa Esperança, Nova Cantu, Janiópolis, Campina da Lagoa e Luiziana.
c) Boa Esperança, Campo Mourão, Ubiratã, Nova Cantu e Juranda.
d) Nova Cantu, Farol, Campo Mourão, Iretama e Boa Esperança.
e) Goioerê, Campo Mourão, Farol, Luiziana, Nova Cantu e Juranda
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21-Sobre a Supervisão, enquanto tarefa gerencial do enfermeiro, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) supervisão é uma função administrativa que envolve um processo de orientação contínua do
pessoal, com a finalidade de desenvolvê-lo para o serviço
b) os instrumentos e técnicas a serem utilizados no processo de supervisão devem ser definidos,
considerando-se os objetivos e atividades desenvolvidos pelo serviço de enfermagem
c) no exercício do papel de supervisor, o enfermeiro desenvolve atividades diversificadas, como
manutenção de um sistema de informação eficiente; estabelecimento, utilização e avaliação de
métodos de trabalho e avaliação da qualidade prestada
d) o enfermeiro deve avaliar o processo de supervisão, depois de concluído o seu
desenvolvimento. Os resultados dessa avaliação serão subsídios para o aperfeiçoamento do
processo
e) a supervisão deve ser realizada de modo processual, com acompanhamento, avaliação e retroalimentação do processo de trabalho
22- Em relação ao trabalho em equipe na área de saúde, assinale a afirmativa correta.
a) O trabalho em equipe, na sua forma mais clássica é incompatível com o trabalho em
enfermagem, já que este é complexo, fragmentado e parcelado.
b) O trabalho em equipe multiprofissional em saúde, no Brasil, enquanto proposta de trabalho.
fundamenta-se na integração dos profissionais e ganhou força a partir da década de 70 do século
XX.
c) O trabalho em equipe na área de enfermagem é mais indicado para unidades de média e alta
complexidade.
d) A divisão técnica do trabalho em saúde e em enfermagem é um fator impeditivo para que o
trabalho em equipe tenha êxito.
e) O trabalho em equipe na enfermagem é histórico, introduzido no contexto da prática antes da
institucionalização da profissão no século XIX.
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23- A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde (OMS)
recomendam a administração do esquema vacinal básico contra o sarampo, a caxumba e a
rubéola (vacina tríplice viral - MMR) a fim de propiciar maior proteção contra essas
doenças. No Brasil, o Calendário Básico de Vacinação da Criança preconiza para essa
vacina:
a) dose única aos 12 meses e dose de reforço entre 4 e 6 anos
b) 1ª dose aos 15 meses, 2ª dose aos 2 anos e a dose de reforço aos 4 anos
c) 1ª dose ao nascer e a dose de reforço em 1 ano
d) 1ª dose aos 10 meses, 2ª dose aos 14 meses e a dose de reforço aos 10 anos
e) 1ª dose aos 15 meses e a dose de reforço entre 4 e 10 anos
24- Segundo a NANDA Internacional , “O julgamento clínico das respostas do indivíduo, da
família ou da comunidade aos problemas de saúde reais e potenciais, e a resposta aos
processos vitais que fornecem a base para a seleção das intervenções de enfermagem,
para atingir os resultados pelos quais o enfermeiro é responsável”, é denominado:
a) prescrição de enfermagem
b) diagnóstico de enfermagem
c) avaliação de enfermagem
d) história clínica de enfermagem
e) problematização da assistência de enfermagem
25- De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, é responsabilidade do enfermeiro
assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de
imperícia, que pode ser definida como:
a) descuido, falta de cautela de uma ação que poderia ter sido prevista e evitada
b) ato omissivo, deixar de fazer o que se faz necessário, gerando resultados prejudiciais
c) falta de conhecimento ou de preparo técnico ou habilidade para executar determinada
atribuição
d) premeditação de algo que poderia ter sido evitado
e) ação deliberada e premeditada com a intenção de prejudicar alguém
26- De acordo com o Decreto 94.406, de 08/06/87, é função privativa do enfermeiro:
a) prestar assistência à gestante no ciclo grávido-puerperal
b) desenvolver tecnologias assistenciais
c) executar planos assistenciais
d) realizar consultas de enfermagem
e) assistir o idoso em suas co-morbidades
27- Países emergentes, como o Brasil, têm comprovado um aumento da longevidade de
sua população e isto tem tornado-se um grande desafio para a saúde pública, pois o
fenômeno traz consigo agravos à saúde como a osteoporose.
A osteoporose é
especialmente geradora de:
a) infecções, fraturas, baixa da auto-estima
b) fraturas, incapacidade funcional e infecções
c) fraturas, incapacidade funcional, dependência
d) incapacidade funcional, infecções, dependência
e) dependência, infecções, fraturas
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28- Sobre as condições de vida e saúde da população brasileira adulta nas últimas
décadas, é correto afirmar.
a) houve redução dos índices de mortalidade por doenças cardiovasculares
b) houve aumento dos índices de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias
c) houve aumento nas taxas de mortalidade por causas externas
d) houve aumento da taxa de natalidade e da expectativa de vida
e) houve redução dos índices de mortalidade por neoplasias
29- O Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes mellitus,
criado pelo Ministério da Saúde em articulação com outras entidades, tem como propósito
vincular os portadores desses agravos às unidades de saúde, garantindo-lhes
acompanhamento e tratamento sistemático, mediante ações de capacitação dos
profissionais e de reorganização dos serviços. Sobre as justificativas para essa
abordagem conjunta, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas e assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) Ambas apresentam a mesma etiologia e fatores de risco, tais como obesidade, dislipidemia e
sedentarismo.
( ) Ambas são doenças incuráveis, que requerem acompanhamento permanente e controle
rigoroso.
( ) Na maioria dos casos, apresentam sinais e sintomas semelhantes.
( ) Apresentam complicações que, se precocemente identificadas, podem ser adequadamente
tratadas.
Assinale a seqüência correta.
a) F, V, F, V
b) F, F, F, V
c) V, V, V, V
d) V, V, F, V
e) V, V, F, F
30- Sra. M.L.G., 73 anos está internada na unidades de Clinica Médica de um Hospital
Municipal com diagnóstico de insuficiência cardíaca. Na prescrição médica, além de outras
medicações está o uso de soro glicosado. A prescrição é de 1200 ml em 20 horas. Para
essa prescrição o gotejamento deve ser mantido, rigorosamente, em:
a) 25 gotas/minuto
b) 24 gotas/minuto
c) 30 mcgotas/minuto
d) 16 gotas/minuto
e) 60 mcgotas/minuto
31- A administração de medicamentos, enquanto etapa da assistência de enfermagem
exige técnicas e conhecimentos capazes de melhorar continuamente os cuidados
prestados ao paciente. Ao administrar digoxina a um paciente hospitalizado, o enfermeiro
deve:
a) administrar junto às refeições;
b) aplicar gelo no local da administração;
c) verificar a frequência cardíaca antes da administração;
d) medir a diurese de 24 horas;
e) verificar a presença de petéquias e hematomas no local.
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32- Sobre a Insulina NPH e os cuidados na sua administração é correto afirmar:
a) o início da ação da droga se dá após 45 minutos da sua administração
b) é utilizada para a redução rápida dos níveis glicêmicos
c) é comumente administrada antes das refeições
d) o pico de ação ocorre por volta de 2 horas após a administração
e) é considerada uma insulina de ação rápida
33- As emergências médicas constituem-se contínuo desafio para os profissionais de
saúde. No choque anafilático há risco de morte por se constituir na forma mais grave de
hipersensibilidade. O enfermeiro deverá estar preparado para identificar e socorrer vítimas
de choque anafilático.
Assinale a alternativa CORRETA em relação à sintomatologia apresentada.
a) Aumento da freqüência cardíaca, aumento da pressão arterial e broncoespasmo.
b) Aumento da freqüência cardíaca, aumento da pressão arterial e dificuldade respiratória.
c) Diminuição da freqüência cardíaca, diminuição da pressão arterial e aumento da temperatura.
d) Aumento da freqüência cardíaca, aumento da pressão arterial e urticária.
e) Diminuição da pressão arterial, taquicardia, distúrbios da circulação sanguínea, acompanhados
ou não de edema de glote.
34- No ciclo gravídico puerperal ocorrem várias mudanças fisiológicas e funcionais do
corpo da gestante. Algumas decorrem de alterações hormonais, outras para adaptação do
corpo à sua nova estrutura. Como são chamadas as mudanças hipercrômicas que
aparecem na pele durante a gestação?
a) equimoses
b) roséolas cutâneas
c) púrpuras gravídicas
d) cloasmas
e) hematomas
35- O Gráfico abaixo é uma importante ferramenta no acompanhamento da evolução do
peso da gestante e sua relação com as semanas de gestação. Utilize-o para avaliar o ganho
de peso de uma primigesta de 34 semanas, pesando 62.000g e com peso pré-gravídico de
54000g.

>ĞŐĞŶĚĂWĞƌĐĞŶƚŝů͗
DƵŝƚŽďĂŝǆŽʹWϭϬ
DşŶŝŵŽʹWϮϱ
DĠĚŝĂʹWϱϬ
DĄǆŝŵŽʹWϵϬ

A partir das informações acima é correto afirmar que o aumento de peso da primigesta
encontra-se:
a) aquém do esperado para a idade gestacional, pois a referência de normalidade situa-se acima
do percentil 90.
WĄŐŝŶĂϵĚĞϭϯ
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b) na faixa de normalidade para a idade gestacional, pois a referência de normalidade situa-se
entre os percentis 25 e 90.
c) além do esperado para a idade gestacional, pois a faixa de normalidade situa-se entre o
percentil 25 e 50.
d) no limite do que se considera normal para a idade gestacional, pois a referência de
normalidade situa-se entre o percentil 50 e 90.
e) além do esperado para a idade gestacional, pois a referência de normalidade situa-se entre o
percentil 10 e 25.
36- Sobre epidemia é correto afirmar:
a) é enfermidade epidêmica amplamente disseminada.
b) é doença infecciosa que ocorre habitualmente e com incidência significativa em dada
população ou região.
c) são doenças que somente ocorrem em áreas urbanas.
d) são doenças que ocorrem numa determinada área e tem uma súbita diminuição no número de
casos.
e) se caracteriza pela incidência, em curto período de tempo, de grande número de casos de uma
doença.
37- Na
gestão pública de saúde, a legislação específica zela pelo procedimento
administrativo utilizado para aquisição de bens e serviços. Para garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração (Art. 3º da Lei no 8666/93), utiliza-se como procedimento administrativo a
(o):
a) Auditoria operacional
b) Licitação
c) Acreditação hospitalar
d) Compra direta dos fornecedores
e) Orçamento-programa
38- O Sistema Único de Saúde descentraliza competências e atribuições. Analise as
assertivas abaixo e responda corretamente.
I - À Direção Nacional compete controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados.
II - Ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios.
III - À Direção Estadual compete acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e
mortalidade no âmbito da unidade federada.
IV - À Direção Municipal compete formar consórcios administrativos intermunicipais.
Estão corretas as afirmativas
a) I, II e III, apenas.
b) I, II e IV, apenas.
c) II e III, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) III e IV, apenas.
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39- NÃO é critério utilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o repasse de valores
aos Estados, Distrito Federal e Municípios:
a) Desempenho técnico, econômico e financeiro dos últimos 5 anos
b) Perfil demográfico
c) Perfil epidemiológico
d) Características qualitativas e quantitativas da rede de saúde
e) Previsão do plano quinquenal de investimento da rede
40- Os objetivos principais da vigilância epidemiológica da influenza estão listados a
seguir.
1. Detectar de maneira adequada e oportuna surtos, epidemias e pandemias.
2. Identificar e monitorar a propagação de variantes antigênicos do vírus da influenza.
3. Avaliar intervenções e auxiliar os serviços de saúde na adoção de medidas preventivas e
terapêuticas no controle da doença.
4. Colaborar na produção de vacina anti-influenza pelo isolamento, identificação e seleção de
cepas emergentes.
5. Promover capacitação dos recursos humanos para a vigilância epidemiológica e laboratorial da
influenza e fazer dos centros envolvidos na rede centros de referência em vigilância de influenza
no país.
6. Monitorizar a doença associada ao vírus influenza em seus vários aspectos epidemiológicos,
por meio da vigilância contínua.
Indique a alternativa que representa a sequência correta, por ordem de prioridade.
a) 3, 5, 4, 2, 1, 3.
b) 2, 4, 1, 6, 5, 3.
c) 2, 4, 5, 6, 3, 1.
d) 2, 4, 6, 1, 3, 5.
e) 3, 6, 2, 5, 4, 1.
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RASCUNHO DO CARTÃO RESPOSTA
(SÓ USE SE JULGAR NECESSÁRIO)
Neste campo, o candidato poderá marcar as respostas para conferência posterior.

01

06

11

16

21

26

31

36

02

07

12

17

22

27

32

37

03

08

13

18

23

28

33

38

04

09

14

19

24

29

34

39

05

10

15

20

25

30

35

40

Instruções para preenchimento do Cartão-resposta definitivo:
1 – preencha os dados pessoais
2 – Assine no campo destinado à assinatura
3- Assinale uma das alternativas (A, B, C, D ou E)
4 – Não rasure o Cartão-resposta Definitivo, sob pena de nulidade das respostas rasuradas
5 – Não marque mais de uma alternativa, sob penas de nulidade das respostas rasuradas
6 - Preencha totalmente o quadrante que representa a resposta correta, como no exemplo abaixo (considerando que a
alternativa verdadeira fosse a letra ‘b’:

EΣ 


















7 – após as 12h30m, todos os candidatos poderão acompanhar a correção dos Cartões Respostas, que serão realizados
pela Comissão Especial de Concurso, com apoio da equipe técnica nomeada pelo Prefeito Municipal. O Candidato que
permanecer na sala de correção deverá manter silencia absoluto, para não atrapalhar os trabalhos, bem como, assinar a
ata de acompanhamento.
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CARTÃO RESPOSTA DEFINITIVO
NOME COMPLETO

RG

CARGO
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________________________________________________________ , _____ de __________________ de 2009.

ASSINATURA DO CANDIDATO
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