
 

 
 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 06/2018 

 
INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO À DISCURSIVA 

 
3.7.5 A Prova Discursiva será avaliada de acordo com a Tabela 3.7 deste Edital, conforme segue: 
 
TABELA 3.7 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 

máxima 

1 
Atendimento ao tema proposto 
na questão 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela questão 
discursiva. 

10 

2 
Conhecimento técnico-científico 
sobre a matéria 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a respeito do 
assunto/tema abordado pela questão, demonstrando domínio técnico e 
científico. 

10 

3 

Clareza de 
argumentação/senso crítico em 
relação ao tema proposto na 
questão 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz 
de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido, além de 
demonstrar senso crítico em relação ao questionamento abordado pela 
questão discursiva. 

6 

4 
Utilização adequada da Língua 
Portuguesa 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso adequado 
da ortografia, constituição dos parágrafos conforme o assunto abordado, 
estruturação dos períodos no interior dos parágrafos (coerência entre porções 
textuais, relação lógica entre as ideias propostas, emprego adequado de 
articuladores no interior das porções textuais). 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos demais 
aspectos (1, 2 e 3), o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

4 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA DISCURSIVA 30 
 
3.7.6 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As 

folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a 
finalidade de avaliação da Prova Discursiva. 

3.7.7 O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar a 
resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 
fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) 
linhas permitida para a elaboração de seu texto. 

3.7.8 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta 
esferográfica transparente de tinta azul ou preta. 

3.7.9 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução da questão, 
acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato. 

3.7.10 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para 
as informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 

3.7.11 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
 a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
 b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
 c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
 d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
 e) não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, ou entregá-la 

em branco;  
 f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro 

nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
3.7.12 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 

previstos no subitem 3.7.7, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 

 



 
 
 
As provas foram corrigidas em um ambiente eletrônico, no qual as folhas de respostas foram 
digitalizadas e a identificação do candidato foi omitida, portanto não existem anotações na folha de 
resposta do candidato. A Banca Examinadora avaliou o desempenho do candidato considerando o texto 
desenvolvido e a adequação desse texto aos critérios dispostos no Edital e ao espelho de correção 
divulgado. 

 
 

TODOS OS CARGOS 

 
1) Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde o certificado de 
eliminação da circulação do vírus do sarampo. Porém casos da doença vêm sendo 
confirmados em alguns Estados brasileiros, com concentração nos Estados do Amazonas 
e Roraima. Levando em consideração os conceitos epidemiológicos relacionados a essa 
doença, defina: 1) Surto/ epidemia, 2) transmissão sustentada e 3) bloqueio vacinal. 
 
R.: Considera-se surto ou epidemia quando há mais casos de uma determinada doença que o 
esperado em uma determinada área ou entre um grupo específico de pessoas em um 
determinado período de tempo. Um número de casos de uma doença em uma determinada área 
e período, independentemente de o número ser maior que o esperado, é denominado de “cluster” 
ou “agregado de casos”. Em um surto ou epidemia, presume-se sempre que haja uma causa 
comum. O termo epidemia é utilizado geralmente em situações em que a doença envolve grande 
número de pessoas e atinge uma larga área geográfica. Em geral, define-se surto como um 
incidente no qual duas ou mais pessoas apresentam uma determinada doença causada por uma 
fonte comum. 2) Para ser considerada transmissão sustentada, seria preciso a ocorrência do 
mesmo surto por mais de 12 meses. 3) Vacinação de bloqueio é a vacinação feita com o objetivo 
de imunizar toda uma comunidade em caso de surto, visando impedir que apareçam novas 
ocorrências de determinada doença. Quando começam a acontecer registros de alguma doença 
em uma comunidade, em número fora do esperado, as autoridades de Saúde podem decidir 
vacinar toda essa comunidade para evitar que o agente infeccioso encontre mais pessoas 
desprotegidas e continue se espalhando.  
 


