
7° Processo Seletivo para contratação de Apoiadores Municipais para o Controle de Malária 
 
Orientações gerais 
 
A atividade consiste na leitura do artigo “Situação Epidemiológica da Malária no Brasil, 2012 e 
2013” pulicado no Boletim Epidemiológico, Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério da Saúde 
– Brasil, volume 46, 2015, e responder as questões em arquivo em Word, utilizando o Microsoft 
Excel para elaboração dos gráficos, conforme necessidade de cada questão e plotados no documento. 

 

O prazo para envio da atividade é de 4 horas e 30 minutos. Havendo algum problema, o mesmo deve 
ser comunicado a coordenação de forma prévia; 

 

Deve ser enviado: o arquivo em Word, com a formatação ajustada, salvo como “prova_processo 
seletivo_seunome.docx”. Caso os arquivos não sejam anexados, o candidato será desclassificado. 

 
 
QUESTÃO 1 
 
Elabore um resumo do artigo que tenha no mínimo 150 e no máximo 200 palavras, que seja capaz 
de abordar as principais informações do texto. 
 
 
QUESTÃO 2 
 
A partir dos dados de número de exames de malária nos anos de 2012 e 2013, faça um gráfico de 
barras que mostre estes dados por Unidade da Federação e descreva qual a importânca da região 
amazônica possuir no anos em análise um total de 3.686 laboratórios que realizaram exames de 
malária. 
 
Responda em até 200 palavras. 
 

 
 
 
QUESTÃO 3 
 
Avalie o número de casos de malária por áreas especiais, apresentados nas tabelas 3 e 4 do artigo. 
Apresente a porcentagem (%) de variação de casos do ano de 2013 em relação ao ano de 2012, por 



área especial, e descreva, para cada Unidade da Federação, qual (ais) as áreas que apresentam a 
maior proporção de casos no ano de 2013. 

 
 
 

QUESTÃO 4 
  
A Incidência Parasitária Anual (IPA) é o indicador que mensura o risco de se adoecer por malária. 
Expressa o número de exames positivos de malária por mil habitantes (hab.) em determinado lugar a 
cada ano, sendo o resultado classificado em alto risco (IPA ≥50 casos/1 mil hab.), médio risco (IPA 
entre 10 e 49 casos/1 mil hab.) e baixo risco (IPA <10 casos/1 mil hab.).  
Avaliando os mapas da figura 11 do artigo, percebe-se que a IPA sofre mudanças durante os anos nos 
municípios. 
Descreva por que esta situação pode variar entre os anos (aumentando ou diminuindo) e o que é 
necessário para manter a redução desta incidência em determinado município. 



 
 

 
 
 
 

QUESTÃO 5 
  
 
“A gestão dos serviços de saúde exige a tomada de decisões de alta responsabilidade e relevância 
social. Neste ponto, a informação da situação epidemiológica da malária é importante para 
diminuir as incertezas e apoiar o processo de informação-decisão-ação. Para isso, a informação 
deve ter qualidade, oportunidade e representatividade, além de disponibilidade para todos os que 
dela necessitem(...). O Sivep-Malária vem se aprimorando desde sua implantação em 2003, sendo o 
principal sistema de informação a subsidiar as análises da situação e as tomadas de decisões para 
vigilância e controle da doença nas três esferas de gestão do SUS na Região Amazônica”  
 
Tendo como referência o texto acima, retirado do artigo, explique por que deve-se unir as análise 
epidemiológica para subsidiar as ações de vigilãncia e controle de malária. 


