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Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

novembro

22

22 de novembro

35 questões

das 15 às 18h

3h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Viver em sociedade
A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se
ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e
satisfazer seus interesses e desejos.
Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser
humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir abrigo e alimentação. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na
cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia.
Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material,
como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transportes e os cuidados de
saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana
necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe
dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças.
Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque
escolheram esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade,
seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo,
sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém
com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo.
Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode
satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal
modo que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita
apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as
necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é
aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas
as suas necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem,
têm as mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e os encargos são
repartidos igualmente entre todos.
Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem
conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem
conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.
Dalmo de Abreu Dallari. In: Viver em sociedade.
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1. Assinale a alternativa que define corretamente a
tese defendida pelo autor.

3. Assinale a alternativa que apresenta pontuação
correta para a seguinte frase.

a. ( ) A justiça é dispensável na sociedade humana.
b. ( X ) As pessoas não conseguiriam sobreviver sem
sociedade.
c. ( ) As pessoas podem melhorar a vida em sociedade mesmo sem se organizarem com justiça
e equidade.
d. ( ) Todas as pessoas devem satisfazer suas necessidades na sociedade humana.
e. ( ) Os seres humanos vivem juntos por consequência de suas escolhas.

“Ontem pela manhã eu que sou fã de esportes ao ar
livre fui bem cedinho à praça para pedalar pois esse é
um esporte de que me agrado muito e isso é vida em
sociedade.”

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a
alternativa em que a análise colocada entre parênteses está correta.

c.

a. ( ) Os seres humanos não vivem juntos. (Esta
frase apresenta linguagem conotativa pelo
seu forte poder emotivo)
b. ( ) Para que essa repartição se faça com justiça…
(O termo sublinhado completa o sentido da
palavra “repartição”, ou seja, “é preciso justiça
na repartição de deveres e direitos”)
c. ( X ) A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade. (Em uma análise sintática, no termo sublinhado, temos a
presença de um predicado nominal)
d. ( ) E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo. (A palavra
sublinhada é um adjunto adnominal, já que é
um adjetivo e como tal, um termo acessório
na oração)
e. ( ) E não basta que a vida social permita apenas
a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana. (Se o termo sublinhado fosse
trocado por “convivências sociais”, os verbos
“bastar e permitir” deveriam estar no plural
também, por questão de concordância verbal
adequada)
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a. (

b.

d.

e.

) Ontem, pela manhã eu, que sou fã de esportes, ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para
pedalar pois esse é um esporte de que me
agrado muito, e isso é vida em sociedade.
( ) Ontem pela manhã, eu que, sou fã de esportes ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para
pedalar pois esse é um esporte de que me
agrado muito e isso é vida, em sociedade.
( ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de esportes ao ar livre fui, bem cedinho, à praça, para
pedalar pois esse é um esporte de que me
agrado muito; e isso é vida em sociedade.
( ) Ontem, pela manhã, eu que sou fã de esportes ao ar livre, fui, bem cedinho à praça para
pedalar, pois esse é um esporte, de que me
agrado muito e, isso, é vida em sociedade.
( X ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de esportes ao ar livre, fui, bem cedinho, à praça para
pedalar, pois esse é um esporte de que me
agrado muito e isso é vida em sociedade.

4. Assinale a alternativa correta sobre parônimos e
seus significados.
a. ( X ) Infligir (aplicar uma pena);
infringir (desobedecer)
b. ( ) Cede (lugar onde funciona um governo);
sede (vontade de beber água)
c. ( ) Descrição (ser discreto); discrição (representar
algo ou alguém por palavras)
d. ( ) Deferir (discordar); diferir (concordar)
e. ( ) Comprimento (saudação);
cumprimento (extensão)
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5. Suponha que você necessite escrever ao seu chefe
sobre a convivência social em seu ambiente de trabalho e, para isso, vale-se de um memorando.

7. Identifique abaixo as afirmativas que correspondem à Antártida (Antártica).
1. Continente onde se registradam temperaturas
muito baixas.
2. É o continente mais inóspito do planeta.
3. Possui muitas regiões que ainda não foram
exploradas.
4. Quase todo o seu território é coberto pelo gelo.
5. Possui uma grande diversidade biológica.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente
uma possível frase de desfecho do texto e um fecho
da referida correspondência.
a. ( ) Assim, contamos com vosso apoio.
Respeitosamente.
b. ( ) Sem mais para o momento, contamos com
seu apoio. Atenciosamente.
c. ( ) Seu apoio é importante para nosso pedido.
Atenciosamente.
d. ( X ) Diante do contexto apresentado, contamos
com seu apoio. Respeitosamente.
e. ( ) Vosso apoio é importante para nosso pedido.
Respeitosamente.

Aspectos históricos,
geográficos e culturais

5 questões

6. O relatório “Perspectivas da População Mundial:
A Revisão de 2015”, publicado pela Organização das
Nações Unidas (ONU), traz dados extremamente preocupantes sobre o crescimento da população.
Assinale a alternativa correta sobre o assunto.
a. ( X ) A população mundial deve ter grande crescimento nas próximas décadas, prevendo-se que
em 2100 seja superior a 11 bilhões de pessoas.
b. ( ) Embora o número de crianças tenha crescido
nas últimas décadas, diminui sensivelmente o
número de pessoas idosas.
c. ( ) Na maior parte dos países a população de
idosos é quase o dobro da população em
idade produtiva, inviabilizando os sistemas de
saúde e previdência públicos.
d. ( ) É uma tendência, que se registra desde a
década de 60 do século XX, o declínio da
população mundial, provavelmente em razão
das baixas taxas de fertilidade.
e. ( ) Até o final do século XXI, dois terços da população mundial vai ser formada por “Latinos”
e vai habitar o território que vai da Baixa
Califórnia ao Golfo do México.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Analise o texto abaixo:
Lentamente, a bandeira vermelha, negra, branca e
verde começou a subir. As máquinas fotográficas
captaram o momento: eram 13h16 desta quarta-feira
(18h16 em Lisboa) e, pela primeira vez, o símbolo
             estava a ser hasteado na
sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde flutua
agora, tal como as dos 193 membros e a do Vaticano,
também ele “Estado observador não membro”.
Fonte: Público, Portugal. Versão digital. 30/9/2015. Disponível em:
http://www.publico.pt/mundo/noticia/

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

da ISIS
do Qatar
da Palestina
da China
da Síria
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9. Na VI Cúpula, realizada em Fortaleza no mês de
julho de 2014), foram assinados os acordos constitutivos do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e
do Arranjo Contingente de Reservas (ACR) destinado
a prover apoio mútuo aos membros em cenários de
flutuações no balanço de pagamentos.

Noções de Informática

11. O MS Word 2007 em português permite localizar
uma série de caracteres ou elementos especiais de um
documento. Dentre esses, pode-se citar:

Assinale a alternativa que identifica o mecanismo
inter-regional a que se referem as informações acima e
os países que dele fazem parte.
a. ( ) IBAS: Índia, Brasil, Argentina e África do Sul.
b. ( X ) BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul.
c. ( ) CPLP: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e
Cabo Verde.
d. ( ) MERCOSUL: Brasil, Argentina, Paraguai,
Uruguai e outros países da América do Sul.
e. ( ) UNASUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e
Venezuela.

10. Um conjunto de atividades que objetivam a
orientação e prevenção ao câncer de próstata e saúde
do homem, realizadas em Balneário Camboriú, fazem
parte do mês mundial de conscientização sobre a
importância da prevenção e do diagnóstico do câncer
de próstata.
Esse mês é conhecido como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Janeiro verão.
Fevereiro carnaval saúde.
Outubro Rosa.
Novembro Azul.
Dezembro verão saudável.

5 questões

1.
2.
3.
4.

Espaço em branco
Caractere de seção
Caractere de tabulação
Caractere de paginação

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

12. A função ARRUMAR do MS Excel 2007 em português tem a função de:
a. (
b.
c.
d.

e.

) Ajustar a quantidade de casas decimais de um
número ao padrão da planilha.
( ) Ajustar o sinal de um número, colocando-o
entre parênteses no caso de ser negativo.
( ) Transformar em número inteiro um número
real.
( ) Realizar divisões sem saldo, arrumando o
número dividendo para eliminar restos após a
divisão.
( X ) Remover os espaços de uma sequência de
caracteres de texto, com exceção dos espaços
simples entre palavras.

13. Qual o número máximo de colunas de texto que
o MS Word 2010 em português pode trabalhar em
uma página com orientação Retrato?
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
(X)
( )

2
3
5
11
19
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14. Pode-se inserir um comentário sobre uma dada
seleção em um documento do MS Word 2010 em
português a partir da guia:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Exibição
Inserir
Revisão
Referências
Página Inicial

15. Ao copiar um intervalo de células contíguas de
um única coluna no MS Excel 2010 em português,
deseja-se colar seu conteúdo em um intervalo de
células de uma única linha.
Para tanto, deve-se selecionar a opção de Colar:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Transpor
Sem bordas
Manter largura da coluna original
Valores e formatação original
Valores

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
16. Na organização dos Serviços de Saúde, a Atenção
Primária:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Responde às necessidades de saúde da população, realizando serviços preventivos e de
promoção à saúde.
( ) É a instância regulatória de encaminhamento
para a secundária e terciária com emissões de
Autorizações para Internação Hospitalar (AIH)
e exames de alto custo.
( ) Responde por todos os níveis de atenção primária, secundária e terciária, em cidades onde
ainda não foi implantada a municipalização
da saúde.
( X ) É a porta de entrada do sistema de saúde e
o local responsável pela organização do cuidado de saúde do paciente e da população ao
longo do tempo.
( ) Tem como Diretrizes a busca de um sistema
de saúde voltado ao tratamento e reabilitação
das doenças mais frequentes de uma determinada comunidade.

(20 questões)

19. A notificação compulsória da ocorrência de
casos novos de uma doença (transmissível ou não)
ou agravo (inusitado ou não), passível de prevenção
e controle pelos serviços de saúde, deve ser feita à
Vigilância Sanitária:
a. ( X ) Em todo caso suspeito.
b. ( ) Somente em pacientes com diagnóstico clínico comprovado.
c. ( ) Somente em pacientes com diagnóstico clínico em períodos epidêmicos.
d. ( ) Em pacientes com a confirmação por exames
específicos.
e. ( ) Somente em pacientes hospitalizados com
confirmação diagnóstica.

20. Em um Distrito Sanitário de Balneário Camboriú,
o coeficiente de prevalência de Diabetes tipo II tem
aumentado nos últimos 10 anos como consequência
de hábitos mais sedentários e obesidade da população
local.
Esse aumento desses coeficiente significa:

17. Assinale a alternativa que se refere corretamente
às doenças consideradas como endemias no Brasil.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

AIDS e DSTs.
Hepatite A, B e C.
Febre Amarela, Malária e Dengue.
Sarampo, Parotidite Aguda e Varicela.
Influenza H1N1 e Meningites bacterianas.

18. Nas medidas de controle e tratamento de epidemias e endemias, no caso específico da Dengue, a
principal forma de combate e controle é(são):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Vacinação.
Controle do vetor.
Busca ativa de casos suspeitos.
Medidas de saneamento básico.
Isolamento de casos confirmados.
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a. (
b.
c.
d.

e.

) Um aumento somente do número de casos
novos da doença.
( ) Uma reagudização de casos antigos que estavam sob tratamento ou considerados curados.
( ) Uma falência do tratamento clínico por resistência às drogas utilizadas.
( ) Uma diminuição do número de casos antigos
que não foram curados ou que abandonaram
o tratamento.
( X ) Um aumento do número de casos novos
somados ao número de casos antigos que
estavam sendo tratados.
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21. A ocorrência de uma doença que habitualmente
acomete populações em espaços geográficos característicos e determinados, no decorrer de um longo
período, e que mantém uma de incidência relativamente constante, com variações cíclicas e sazonais,
caracteriza um(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Surto.
Endemia.
Caso isolado.
Pandemia.
Epidemia.

22. A capacidade de um agente infeccioso de penetrar, se desenvolver e/ou se multiplicar em um hospedeiro, ocasionando uma infecção, é chamada de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Letalidade.
Resistência.
Infectividade.
Taxa de ataque.
Susceptibilidade.

23. Com base nas Diretrizes e nos Princípios do SUS,
assinale a alternativa que se refere corretamente ao
Controle Social.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Propõe uma redistribuição do poder decisório,
repassando competências e instâncias decisórias para esferas mais próximas à população.
( ) É a garantia de que todos os cidadãos devem
ter acesso aos serviços de saúde públicos e
conveniados em todos os níveis do sistema de
saúde.
( ) Garante o acesso aos serviços de saúde a toda
a população, em condições de igualdade não
importando o gênero, a situação econômica,
social, cultural ou religiosa.
( ) Permite que os serviços de saúde sejam organizados em níveis de complexidade crescente,
com tecnologia adequada para cada nível,
potencializando a resolutividade.
( X ) É a garantia dada pelo Estado para a
Sociedade Civil Organizada participar e decidir sobre as políticas públicas de saúde.

24. Na Estratégia da Família, a área geográfica de
uma determinada área/população de abrangência da
Unidade Local de Saúde, onde atuam as equipes do
Programa de Saúde da Família, constitui o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Território.
Regional de saúde.
Organização da demanda.
População adstrita.
Diagnóstico de saúde.

25. A Estratégia de Saúde da Família se baseia na
atuação de equipes compostas por um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de
enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de
saúde que atuam em uma determinada área/população de abrangência da Unidade Local de Saúde.
Essas equipes assim constituídas caracterizam uma:
a. (
b. (

) Equipe de saúde de combate a endemias.
) Equipe ampliada de saúde da família do
Programa de Saúde da Família (PSF).
c. ( ) Equipe de saúde do Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (NASF).
d. ( X ) Equipe mínima de saúde da família do
Programa de Saúde da Família (PSF).
e. ( ) Equipe de saúde do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS).

26. A reorganização da prática da atenção à saúde,
com o cuidado à saúde mais perto das famílias, melhorando a qualidade de vida da população na promoção
da saúde, prevenção e tratamento das doenças, foi um
dos preceitos que garantiu o sucesso do(a):
a. ( ) APS (Atenção Primária à Saúde).
b. ( X ) ESF (Estratégia de Saúde da Família).
c. ( ) APAC (Atendimento de Procedimentos
Ambulatoriais de Alta Complexidade).
d. ( ) NASF(Núcleo de Apoio à Saúde da Família).
e. ( ) PACS (Programa de Agentes Comunitários de
Saúde).
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27. Nas verminoses intestinais, a síndrome de Löeffer
corresponde:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Às manifestações neurológicas, principalmente convulsões em cisticercoses.
( ) A uma síndrome clínica caracterizada por
anemia, desnutrição e dor abdominal na infestação por Strongiloides sternocoralis.
( ) A um quadro de diarreia aguda mucopiossanguinolenta com tenesmo nas infestações por
Giardia Lamblia.
( ) À associação de desnutrição proteico-calórica
e anemia decorrente da síndrome de má
absorção na infestação por Taenia saginata.
( X ) À migração de larvas de helmintos do trato
digestivo para o respiratório, com manifestações pulmonares como tosse seca, dispneia
ou broncoespasmo na infestação por Ascaris
lumbricoides.

28. A verminose intestinal que apresenta como principal sintomatologia o prurido retal, frequentemente
noturno, que causa irritabilidade, desconforto, com
escoriações anais pelo ato de coçar, principalmente
em crianças, é sugestivo de infestação por:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Enterobius vermicularis.
Ancylostoma duodenale.
Strongyloides stercolaris.
Entamoeba histolytica.
Ascaris lumbricoides.

29. A forma de Hanseníase, com poucas manchas
hipocrômicas na pele, mas com sensibilidade dolorosa
próxima às lesões, com fraqueza e atrofia muscular
e que é caracterizada histopatologicamente como
paubacilar e com reação imunológica de Mitsuda
positiva é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Dimorfa.
Borderline.
Tuberculoide.
Indeterminada.
Virchowiana.
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30. Lesões cutâneas agudas de caráter recidivante,
com aspecto macroscópico que tem arranjo morfológico de vesículas em “cachos” agrupadas, são
sugestivas de doenças como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Lúpus eritematoso.
Dermatofitose.
Psoríase.
Herpes simples.
Dermatite de contato.

31. Em pacientes com diagnóstico de Tuberculose,
porém com recidiva após a cura ou abandono do tratamento com o esquema inicial de tuberculose pulmonar, a continuidade do tratamento deve ser feita com:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida por
2 meses e Rifampicina associada a Isoniazida
por mais 4 meses.
( ) Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida por
2 meses e Rifampicina associada a Isoniazida
por mais 7 meses.
( ) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e
Etambutol por 2 meses e Rifampicina associada a Isoniazida por mais 7 meses.
( ) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e
Estreptomicina por 2 meses e Rifampicina
associada a Isoniazida por mais 4 meses.
( X ) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e
Etambutol por 2 meses e Rifampicina associada
a Isoniazida e Etambutol por mais 4 meses.

32. Em pessoas com tosse produtiva prolongada,
febre, astenia e perda de peso, investigação com cultura do escarro é indicada:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Para confirmar o diagnóstico da baciloscopia
positiva em pacientes HIV positivos.
( ) Como meio auxiliar diagnóstico para confirmar a presença da infecção ativa.
( X ) Em casos suspeitos de tuberculose pulmonar
com baciloscopia repetidamente negativa.
( ) Nas formas extrapulmonares, após a realização de biópsia.
( ) Nas formas extrapulmonares, em derrame
pleural, derrame pericárdico e líquido cefalorraquidiano em meningoencefalite tuberculosa.

Estado de Santa Catarina
5SS1 Médico ESF

33. Doença inflamatória da pele, proliferativa, inicialmente com pápulas eritematosas que confluem formando placas, relacionada a uma predisposição genética que requer fatores ambientais para sua expressão
caracteriza o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Psoríase.
Líquen plano.
Dermatite seborreica.
Molusco contagioso.
Prurigo.

34. O Câncer de pele é uma das formas mais frequentes da doença no Brasil.
O tipo anatomopatológico mais comum, relacionado
com a exposição ao sol, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Nevus de Spitz.
Carcinoma epidermoide.
Carcinoma espinocelular.
Carcinoma basocelular.
Melanoma maligno.

35. Em Balneário Camboriú no ano de 2013 o número
total de óbitos por causas externas foi de 145 pessoas.
Considerando uma população flutuante média na
cidade de 250.000 habitantes nesse período, o índice
de mortalidade por 100.000 habitantes naquele ano
foi de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Coluna
em Branco.
(rascunho)

5,8.
58.
580.
172.
17,2.
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