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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

INSTRUÇÃO: leia, atentamente, o texto a seguir e, com 
base nele, responda às questões de 01 a 10. Volte a ele 
sempre que julgar necessário.

Origem e significado do nome:

1.  O nome Ouro Preto foi adotado em 20 de maio de 
1823, quando a antiga Vila Rica foi elevada à cidade. 
“Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade. O 
primeiro nome da cidade foi Vila Rica. Depois, foi Vila 
Rica de Albuquerque, por causa do Capitão General 
Antônio de Albuquerque Coelho Carvalho, então go-
vernador das capitanias de Minas e São Paulo. Foi D. 
João V quem mandou retirar o “Albuquerque” do nome 
e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar”, para 
homenagear a padroeira da cidade.

2.  Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII. Em 1698, 
saindo de Taubaté, São Paulo, a bandeira chefiada por 
Antônio Dias descortina o Itacolomi do alto da Serra do 
Ouro Preto, onde implanta a capela de São João. Ali, 
tem início o povoamento intenso do Vale do Tripui que, 
trinta anos depois, já possuía perto de 40 mil pessoas 
em mineração desordenada e sob a louca corrida pelo 
ouro de aluvião.

3.  Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela con-
quista de terras entre paulistas, portugueses e baianos. 
O Conde de Assumar, D. Pedro de Almeida, luta para 

implantar em Vila Rica a cobrança do quinto, devido à 
Coroa e assumir o comando do território, fazendo de 
Felipe dos Santos sua primeira vítima, em 1720.

4.  Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras e 
na política.

5.  A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas e 
servidores públicos, liderados por Tiradentes.

6.  Com a Independência, recebe o nome de Ouro Pre-
to e torna-se a capital de Minas até 1897. É instituí-
da Patrimônio da Memória Nacional a partir de 1933 e 
tombada pelo IPHAN em 1938. Em 1980 é considerado 
Patrimônio cultural  da Humanidade, pela UNESCO.

7.  O surgimento e apogeu da arte colonial em Minas 
Gerais - barroco mineiro - é um fenômeno inteiramen-
te ligado à exploração do ouro, acontecido no século 
XVIII, que veio criar uma cultura dotada de característi-
cas peculiares e uma singular visão do mundo.

8.  À medida que se expandia a atividade mineradora, 
o barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região.

9.   Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial -  re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua histó-
ria, mas pelas excepcionalidade do acervo cultural que 
preservou.

Fonte: Secretaria de Cultura de Ouro Preto (texto adaptado)

QUESTÃO 01

O propósito comunicativo do texto: “ História de Ouro Pre-
to” é sobretudo o de

a) apresentar a cidade, contemplando nela aspectos  ge-
ográficos positivos e negativos.

b) divulgar atributos relacionados às histórias imaginá-
rias de Ouro Preto.

c) esclarecer sobre o significado e viagens de explora-
ção do ouro nas minas gerais.

d) informar de uma maneira objetiva  os fatos  históricos  
gradativos da cidade.
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QUESTÃO 02

Analise os seguintes trechos retirados do texto:

I. Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

II. Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela conquis-
ta de terras entre paulistas, portugueses e baianos.

III. Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política.

IV. Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial - re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua his-
tória, mas pelas excepcionalidades do acervo cultural 
que preservou.

As frases em que o vocábulo ou expressão grifada pode 
ser retirada, sem que haja alteração de sentido no texto, 
são.

a) apenas as frases I e II.
b) apenas as frases II e III.
c) apenas as frases III e IV.
d) apenas as frases I e IV.

QUESTÃO 03

Para o desenvolvimento do texto, o articulador faz uso de 
vários recursos, EXCETO de

a) dados históricos.
b) inserção de discurso direto.
c) fatos relevantes para a formação histórica.
d) relato de acontecimentos.

QUESTÃO 04

Baseando-se na estruturação do texto, a CORRETA orde-
nação dos parágrafos se deu por meio de (da)

a) tempo e espaço, de maneira a contextualizar os fatos 
narrados.

b) contraste e paralelo, o que visa explicitar ideias não 
reveladas.

c) exemplificação, para dar suporte um ponto de vista 
apresentado, anteriormente.

d) apresentação de razões, uma vez que há vozes cre-
denciadas no contexto.

QUESTÃO 05

Em todas as alternativas, o termo sublinhado refere-se a 
uma palavra ou a uma expressão que o antecede no tex-
to, EXCETO:

a) “Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade.

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

c) Em 1980 é considerado Patrimônio cultural da Huma-
nidade, pela UNESCO.

d) Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

QUESTÃO 06

A linguagem utilizada no contexto, sobre a origem e sig-
nificado do nome de Ouro Preto, no 1º §, pode  ser con-
siderada

a) conotada, uma vez que se articula em um contexto 
literário.

b) denotada, pois se assemelha a de um dicionário.
c) informal, porque há indícios de incorreções gramati-

cais.
d) prolixa, já que se articula em um contexto científico.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a circunstância a que reme-
te o termo sublinhado está INCORRETAMENTE indicada 
entre colchetes.

a) À medida que se expandia a atividade mineradora, o 
barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região. [TEMPO].

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou a “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade. [FI-
NAL].

c) Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política. [ADVERSIDADE].

d) A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas 
e servidores públicos, liderados por Tiradentes. [ADI-
TIVA].
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ESTATUTO DO SERVIDOR 

QUESTÃO 08

Releia o fragmento:

Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

Infere-se que os articuladores destacados se referem à 
classe gramatical do (a)

a) pronome.
b) preposição.
c) conjunção.
d) artigo.

QUESTÃO 09

Classifica-se o texto como, predominantemente

a) instrucional, pois prescreve o fato, no qual ocorreu a 
temática.

b) descritivo, tendo em vista o caráter imagético das 
ideias expostas.

c) narrativo, uma vez que enfoca fatos com marcas de 
temporalidade.

d) opinativo, porque apresenta fatos e o articulador se 
apresenta em 1ª pessoa.

QUESTÃO 10

Baseando-se no emprego dos sinais de pontuação, anali-
se as informações a seguir:

I. As aspas no primeiro parágrafo foram utilizadas com o 
objetivo de acentuar o valor significativo das palavras.

II. O uso dos travessões no sétimo parágrafo denota ex-
plicação e tem a função análoga dos parênteses.

III. As vírgulas no quinto parágrafo foram, respectivamen-
te, utilizadas para enumerar substantivos comuns e 
separar um aposto. 

Marque a alternativa CORRETA.

a) as informações I, II e III estão corretas.
b) apenas as informações I e II estão corretas.
c) apenas as informações I e III estão corretas.
d) apenas a informação III está correta.

A PROVA EM QUESTÃO RETRATA ASPECTOS DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL 02/2000, O ESTATUTO 
DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE OURO 
PRETO/MG

QUESTÃO 11

Avalie e assinale o conceito CORRETO sobre o serviço 
público em Ouro Preto/MG:

a) é considerado servidor público a pessoa legalmente 
investida em cargo público e que presta serviços jun-
to aos poderes do Município de Ouro Preto, incluindo 
autarquias, mas não fundações e empresas públicas.

b) cargo público é a ocupação funcional unitária que pre-
vê direitos e obrigações expressas em lei.

c) os cargos públicos são acessíveis a todos os brasilei-
ros e estrangeiros, excetuados o de chefe do executi-
vo municipal e de guarda municipal, restrito a brasilei-
ro nato.

d) os cargos em comissão de recrutamento limitado ape-
nas serão providos por servidores efetivos, para atri-
buições de chefia, direção e assessoramento.

QUESTÃO 12 

Coloque (V) para as afirmativas Verdadeiras ou (F) para 
as afirmativas Falsas.

(     ) o estágio probatório para cargos públicos munici-
pais efetivos será de 2 anos consecutivos.

(     ) no estágio probatório serão avaliadas a produtivi-
dade, a disciplina e a capacidade de iniciativa do 
servidor, fora outros aspectos.

(     ) o chefe que inobservar as responsabilidades ati-
nentes ao estágio probatório de seus subordinados 
poderá ser destituído de sua função de chefia.

(     ) além de percorrer o estágio probatório, o profissio-
nal será estável se for considerado apto por uma 
comissão especial.

Marque a sequência CORRETA, na ordem de cima para 
baixo.

a)  F, V, V, V.
b)  F, F, V, F.
c)  V, V, V, V.
d)  V, F, F, V.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 13

Analise as afirmativas abaixo.

I. a readaptação é a realocação de servidores públicos 
estáveis com problemas físicos ou psíquicos em ser-
viço compatível com sua vontade.

II. a readaptação é medida que visa aumentar a eficiên-
cia do serviço público, a partir do melhor emprego do 
servidor.

III. a readaptação será ato de ofício ou a pedido e não 
se operará, quando o servidor for incapaz de exercer 
outro cargo.

Assinale a alternativa CORRETA.

a)  as afirmativas I, II e III estão corretas.
b)  as afirmativas I, II e III estão incorretas.
c)  apenas uma afirmativa está correta.
d)  apenas uma afirmativa está incorreta.

QUESTÃO 14

Sobre as gratificações de servidores públicos do municí-
pio de Ouro Preto, é importante saber que

a) a gratificação de função é uma retribuição aos encar-
gos recebidos no exercício de chefia.

b) a gratificação natalina será de 1/12 por mês de exer-
cício no cargo e será paga até o 20º dia de dezem-
bro (50%) e no mês de aniversário do servidor (outros 
50%).

c) a gratificação de função é incorporada no salário do 
servidor decorridos 5 anos de recebimento alternado 
da gratificação. 

d) a gratificação natalina é incorporada proporcional-
mente aos meses trabalhados no salário do aposen-
tado do serviço público.

QUESTÃO 15

Sobre Licenças, o servidor de Ouro Preto:

a) na condição de gestante, terá 180 dias de afastamen-
to, remunerados a partir do 8 mês de gestação.

b) o servidor poderá tirar dois anos de licença remunera-
da para tratar de assuntos particulares, mas terá que 
pagar aos cofres públicos os valores de previdência 
social. Além disso, o prazo não contará para efeitos 
de quinquênio e  incorporação de gratificações.

c) o servidor poderá gozar de licença remunerada para 
tratamento de saúde de membro da família por 30 
dias, renováveis, de acordo com perícia médica que 
ateste a necessidade de afastamento.

d) será concedida licença remunerada proporcionalmen-
te ao tempo de serviço para acompanhar cônjuge que 
assumir mandato eletivo, durante o período do man-
dato, desde que o local de exercício seja fora do mu-
nicípio e inviabilize a prestação de serviço junto ao 
órgão do servidor.

QUESTÃO 16

“A terra parece que evapora tumultos; a água exala mo-
tins; o ouro toca desaforos; destilam liberdades aos ares; 
vomitam insolências as nuvens; influem desordens os as-
tros; o clima é tumba da paz e berço da rebelião; a nature-
za anda inquieta consigo, e amotinada lá dentro, é como 
no inferno”. Discurso histórico e político sobre a subleva-
ção que nas Minas houve em 1720. Belo Horizonte, Fun-
dação João Pinheiro, 1994, p.59.

O trecho acima é alusivo a que contexto revoltoso que 
teve por palco Ouro Preto: 

a) aos motins do São Francisco de 1736, ocasião em 
que ocorreram vários distúrbios em Ouro Preto.

b) à Revolta do Ano da Fumaça ocorrida em Ouro Preto, 
em 1833, que determinou a deposição do presidente 
Manoel Ignácio de Mello e Souza e de seu vice Ber-
nardo Pereira de Vasconcelos.

c) à Revolta de Felipe dos Santos ocorrida em Vila Rica 
e Vila do Carmo, ocasião em que era governador das 
Minas dom Pedro de Almeida Portugal. 

d) à Inconfidência Mineira de 1789, ocasião em que a 
cobrança da derrama se avizinhava e era grande a 
insatisfação popular em toda Ouro Preto.  
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QUESTÃO 17

No que se refere à colonização de Minas Gerais, observe 
as afirmações abaixo:

I. A Guerra dos Emboabas constitui-se em um capítulo 
importante da expansão colonizadora nas Minas, pois 
foi protagonizada por dois grupos litigantes. Um era 
composto por paulistas que reivindicavam o controle 
das minas de ouro, evocando a primazia da descober-
ta e, outro composto em sua maior parte por reinóis 

II. A partir da década de 1740, a produtividade das la-
vras regredia rapidamente, fazendo com que muitos 
mineradores solicitassem cartas de sesmarias, aban-
donando as antigas áreas mineradoras em direção à 
Zona da Mata e ao Sul de Minas. 

III. O principal porto fornecedor de escravos para as Mi-
nas era o de Salvador. André João Antonil no livro Cul-
tura e Opulência do Brasil por suas drogas e Minas 
fala-nos do movimento frenético dos comboios de es-
cravos em direção ao rio São Francisco, por ser essa 
a principal via de penetração às Minas. 

IV. A Comarca mais densamente povoada da Capitania 
de Minas Gerais era a do Rio das Velhas. É o que 
pode ser visto em um mapa de população elaborado 
no ano de 1776. 

Marque a alternativa CORRETA.

a)  somente as afirmações I, II e IV estão corretas.
b)  somente as afirmações II, III e IV estão corretas.
c)  somente as afirmações I, II, III estão corretas.
d)  somente as afirmações I, II, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO 18

Com o discurso de, mais uma vez, proteger o interesse 
nacional, o governo decidiu elevar o preço dos carros 
e caminhões importados. Num país que tem uma das 
maiores cargas tributárias do mundo – quase 40% de 
tudo que é produzido por cidadão e empresas vai parar 
nos cofres públicos –, as autoridades optaram por redu-
zir as escolhas do consumidor, em vez de estimular a 
economia local.

Revista Veja, “Vai ficar mais caro”, edição 2235, 21/09/2011

Sobre o cenário acima descrito, coloque (V) para as afir-
mativas Verdadeiras ou (F) para as afirmativas Falsas 
nas afirmativas abaixo:

(     ) o aumento será de 30 pontos percentuais no im-
posto sobre produtos industrializados de veículos 
produzidos no exterior ou que sejam montados no 
Brasil mas não atendam a critérios mínimos de con-
teúdo nacional.

(     ) o argumento central da ação do governo em au-
mentar a taxação sobre veículos importados de pa-
íses como China e Coréia é proteção de empregos 
na indústria automobilística brasileira.

(     ) a falta de competitividade da indústria brasileira 
devido à várias razões, dentre elas a infraestrutura 
deficitária  do país, não foram tratadas pelo gover-
no que se silenciou acerca delas.

(     ) países com os quais o Brasil tem acordo de co-
mércio como Argentina, México, Uruguai pagarão 
integralmente as novas tarifas, ainda que as peças 
sejam fabricadas nesses mesmos países. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  V – V – F – F.
b)  V – V – V – F.
c)  F – F – F – V.
d)  F – F – V – V.

QUESTÃO 19

Nos exemplos abaixo estão apontados biomas existentes 
no Brasil, EXCETO:

a) mata atlântica.
b) cerrado.
c) pampa.
d) floresta temperada.

QUESTÃO 20

Relacione a segunda coluna com a primeira, no que se 
refere às regiões de conflito no mundo contemporâneo.

COLUNA 1 COLUNA 2
1.  Esse conflito se arrasta desde os 

anos 1950, dentro do contexto da 
Guerra Fria. Ao término da conten-
da, o país acabou dividido em Norte 
e Sul. No Sul a presença dos Esta-
dos Unidos é notória, assim como 
no Norte acontece com a da China.

2.  A primavera dos povos árabes. Fi-
caram assim intitulados os movi-
mentos que depuseram governan-
tes que ficaram a frente do governo 
em seus países durante décadas.  

3.  Conflito de cunho eminentemente 
religioso, colocando em campos 
opostos hinduístas e islamitas. As 
tensões entre esses dois países se 
agravam mais pelo fato de ambos 
deterem a tecnologia para o fabrico 
da bomba atômica. 

4.  A invasão desse país esteve asso-
ciada ao desdobramento do 11 de 
setembro de 2001. Os Talibãs então 
no poder nesse país asiático foram 
taxados como os planejadores do 
ataque aos Estados Unidos.

(     )  Norte da África 
e Oriente 
Médio 

(     )  Índia e 
Paquistão 

(     )  Península 
coreana 

(     )  Afeganistão

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  2, 3, 1, 4.
b)  2, 1, 4, 3.
c)  1, 3, 2, 4.
d)  3, 2, 1, 4.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO VETERINÁRIO

QUESTÃO 21

Com relação à ascaridíase, doença parasitária causada 
por um helminto no homem (e animais), a forma de conta-
minação ocorre através da ingestão de ovos larvados que 
são liberados nas fezes, oriundos de água, solo ou ali-
mentos contaminados. Assinale a alternativa CORRETA 
que determina a principal conseqüência para o homem, 
no caso da ingestão de ovos de ascarídios de animais:

a) Obstrução intestinal.
b) Abcessos hepáticos.
c) Manifestações pulmonares (Síndrome de Loefler).
d) Larva Migrans Visceral.

QUESTÃO 22

O Botulismo é uma doença não contagiosa, que acomete 
o homem e animais, resultante de ação de potente neuro-
toxina do Clostridium botulinum. A doença pode se mani-
festar de três formas diferentes, sendo o local de produ-
ção da toxina botulínica também diferente em cada uma 
delas. Assinale a alternativa CORRETA que correlaciona 
à forma da doença os seus principais sinais clínicos ou 
sintomas:

a) Botulismo alimentar: constipação e irritabilidade; fra-
queza muscular discreta e morte súbita.

b) Botulismo por ferimentos: Náuseas, vômitos, diarréia, 
cefaléia, vertigem, tontura e paralisia flácida aguda 
motora descendente.

c) Botulismo intestinal: em crianças o quadro varia de 
constipação leve à síndrome de morte súbita. Sinto-
mas neurológicos são caracterizados por dificuldade 
dos movimentos da cabeça, disfagia, hipoatividade e 
paralisia bilateral descendente.

d) Botulismo nervoso: febre, convulsões, tetania, dor ge-
neralizada, dificuldade de andar e respirar.

QUESTÃO 23

A Brucelose é uma doença sistêmica bacteriana, caracte-
rizada por febre contínua e polimorfismo de manifestações 
clínicas. Os animais são reservatórios da doença (princi-
palmente bovinos, ovinos, caprinos e cães). A alternativa 
CORRETA que relata a principal espécie de Brucella no 
Brasil associada aos principais quadros da doença é a:

a) Brucella melitensis.
b) Brucella canis.
c) Brucella suis.
d) Brucella abortus.

QUESTÃO 24

O Cryptosporidium parvum é um protozoário coccídeo, 
que afeta animais e seres humanos. Atinge as células 
epiteliais das vias gastrintestinais, biliares e respiratórias, 
sendo o quadro de diarréia bastante grave em pacientes 
imunodeprimidos, podendo levar o indivíduo à morte ful-
minante. Analise as afirmativas abaixo.

I. lavar as mãos antes de alimentar e após defecar.
II. educação em saúde e saneamento básico.
III. isolamento de pacientes doentes de sadios para trata-

mento, principalmente crianças devem ser afastadas 
de creches.

IV. filtrar água e beber e comer apenas alimentos bem 
higienizados.

Assinale a única alternativa CORRETA que corresponde 
às principais medidas a serem adotadas no controle da 
doença.

a) apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
b) apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
c) apenas as afirmativas I e III, IV são verdadeiras.
d) as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 25

A doença de chagas é uma enfermidade parasitária oca-
sionada pelo Trypanosoma cruzi. Existem várias formas 
de transmissão da Tripanosomíase americana. Assinale 
apenas a alternativa INCORRETA que relaciona a forma 
de transmissão do T.cruzi ao ser humano:

a) Transmissão oral: ingestão de alimentos triturados 
com triatomíneos infectados com o T. cruzi.

b) Transmissão transfusional: hemoderivados ou trans-
plante de órgãos ou tecidos de doadores contamina-
dos com T. cruzi.

c) Forma vetorial: saliva de triatomímeos pela pele quan-
do o barbeiro pica o ser humano.

d) Transmissão vertical: passagem do T. cruzi da mãe 
para o feto durante a gestação ou o parto.
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QUESTÃO 26

No Brasil, existem 03 milhões de chagásicos (Doenças 
infecciosas e parasitárias - Ministério da Saúde; 2010). O 
diagnóstico da doença de chagas, nas fases aguda e crô-
nica, é importante para se realizar a vigilância epidemioló-
gica. Das afirmativas abaixo, sobre as formas de controle 
da doença correlacionadas à transmissão do Trypanoso-
ma cruzi, assinale a única alternativa INCORRETA.

a) controle químico do vetor.
b) controle de qualidade dos hemoderivados transfundi-

dos, por meio de triagem sorológica dos doadores.
c) higiene na manipulação e produção de alimentos ar-

tesanais de origem animal.
d) utilização rigorosa de equipamentos de biosegurança

QUESTÃO 27

A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária 
causada pelo Schistosoma mansoni cuja sintomatologia 
depende do estágio de evolução no homem. A fase aguda 
pode ser assintomática ou apresentar-se como dermatite 
cercariana. Relacione as colunas abaixo, com as formas 
clínicas da doença nas fases aguda e crônica 

I. Fase crônica hepatointestinal.
II. Fase crônica hepática.
III. Fase hepatoesplênica compensada.
IV. Fase hepatoesplênica descompensada.

a. Fibrose hepática moderada ou intensa.
b. Diminuição do estado funcional do fígado.
c. Diarréias e distúrbios intestinais. Áreas de fibrose he-

pática. 
d. Hipertensão portal, varizes no esôfago, esplenome-

galia.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a) Ia; IIc; IIIb; IVd.
b) Ib; IIb; IIIa; IVa.
c) Id; IId; IIIc; IVa.
d) Ic; IIa; IIId; IVb.

QUESTÃO 28

A esquistossomose mansônica é uma doença de notifi-
cação compulsória em áreas não endêmicas. No Brasil, 
ela é considerada endêmica e ocorre em 18 estados e no 
Distrito Federal. Todas as regiões apresentam relatos de 
casos sendo a nordeste, sudeste e centro-oeste as mais 
afetadas. Dentre os fatores que mais influem na epide-
miologia da doença cita-se, EXCETO:

a) Presença do caramujo aquático Biomphalaria sp. em 
áreas conjuntas com indivíduos doentes.

b) Falta de condições básicas de saúde que propiciam a 
manutenção de indivíduos doentes, sem tratamento, 
em áreas de risco.

c) Ausência de água tratada na comunidade, facilitando 
a transmissão das cercárias através de água não tra-
tada utilizada no preparo de alimentos consumidos.

d) Ausência de educação básica que oriente a popula-
ção sobre as formas de transmissão e controle da do-
ença em áreas endêmicas.

QUESTÃO 29

Com relação à Leishmaniose Visceral (LV), avalie as afir-
mativas abaixo:  

I. A LV, primariamente, era uma zoonose caracterizada 
como doença de caráter eminentemente rural. Mais 
recentemente, vem se expandindo para áreas urba-
nas de médio e grande porte;

II.  É uma doença crônica, sistêmica, caracterizada por 
febre de longa duração, perda de peso, astenia, adi-
namia e anemia, dentre outras manifestações. 

III.  Quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais 
de 90% dos casos.

IV.  Nas Américas, a Leishmania (Leishmania) chagasi é 
a espécie comumente envolvida na transmissão da 
LV, sendo o parasita intracelular obrigatório das cé-
lulas do sistema fagocítico mononuclear sob forma 
flagelada ou promastigota.

Assinale a única alternativa CORRETA:

a) As afirmativas I, II e III são verdadeiras
b) As afirmativas II, III e IV são verdadeiras
c) As afirmativas I, II e IV são verdadeiras
d) as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.



10

[ cadernO 44 ] Prefeitura MuniciPal de OurOPretO

QUESTÃO 30

Um programa de controle de roedores deve ter como 
base o diagnóstico do município (ou parte dele) quanto à 
prevalência das espécies existentes, grau de incidência 
de doenças por eles transmitidas, assim como as condi-
ções socioeconômicas e sanitárias da cidade em questão. 
O objetivo primordial é a redução no número de agravos 
à saúde, bem como, nos prejuízos econômicos que certa-
mente ocasionam. Com relação à metodologia a ser em-
pregada, avalie os passos que devem ser seguidos, de 
acordo com esta etapa.

I. divulgar em todos os meios de comunicação da cida-
de que será iniciado um novo e importante programa 
de atividades para a comunidade.

II. apresentar para a comunidade noções de como e de 
que forma irão se desenvolver as atividades.

III. apresentar os profissionais envolvidos, referência te-
lefônica e endereço para reclamações e salientar a 
importância do trabalho de educação junto à comuni-
dade.

IV. cadastramento dos imóveis, a inspeção e a desratiza-
ção dos mesmos.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) apenas os itens I e III se aplicam à metodologia de 
controle de roedores.

b) apenas os itens II e IV se aplicam à metodologia de 
controle de roedores.

c) apenas os itens I e IV se aplicam à metodologia de 
controle de roedores.

d) apenas os itens I, II, III e IV se aplicam à metodologia 
de controle de roedores.

QUESTÃO 31

A raiva é considerada uma das zoonoses de maior im-
portância em Saúde Pública, não só por sua evolução 
drástica e letal, como por seu elevado custo social e eco-
nômico. Quanto ao diagnóstico nos animais marque a al-
ternativa CORRETA:

a) a observação clínica permite fechar um diagnóstico 
pois os sinais da doença são bastante característicos.

b) o animal deve ser sacrificado o mais breve possível e 
amostra de soro deve ser enviada ao laboratório para 
a prova de soroneutralização.

c) o teste de inoculação em camundongo pode ser usa-
da antes da morte do animal, basta coletar a saliva e 
remeter ao laboratório.

d) o animal não deve ser sacrificado. Após o óbito deste, 
devem ser enviadas amostras do corno de Amon, cór-
tex cerebral, cerebelo ao laboratório para a prova de 
imunofluorescência direta.

QUESTÃO 32

Estudos mostram que a brucelose bovina esta dissemina-
da por todo o território brasileiro.  Quanto aos mecanismos 
de transmissão desta doença, NÃO é correto afirmar que
 
a) a porta de entrada mais importante é o trato digestivo, 

sendo que a infecção se inicia quando um animal sus-
cetível ingere água e alimentos contaminados ou pelo 
hábito de lamber crias recém nascidas.

b) a principal fonte de infecção é a vaca prenhe, que eli-
mina grandes quantidades do agente por ocasião do 
aborto ou parto.

c) a transmissão pelo coito tem grande importância para 
os bovinos, uma vez que na mota natural o sêmen é 
depositado diretamente no útero.

d) a bactéria pode permanecer no ambiente por longos 
períodos dependendo das condições, com isto am-
pliando as chances do agente infectar um animal sus-
cetível.

QUESTÃO 33

Algumas amostras de Staphylococcus aureus podem ser 
responsáveis por surtos de intoxicação alimentar em se-
res humanos. Marque a alternativa CORRETA.

a) O S. aureus, uma bactéria Gram negativa, causa do-
ença pela liberação de uma endotoxina que atua na 
mucosa intestinal resultando em diarréia.

b) A ingestão de uma enterotoxina termoestável produ-
zida pelo S. aureus é suficiente para desencadear a 
doença.

c) É necessária a infecção bacteriana no hospedeiro 
para desencadear um quadro de intoxicação por S 
aureus.

d) O S aureus é uma bactéria rapidamente destruída 
pela temperatura de cozimento e muito sensível a 
pressão osmótica elevada.
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QUESTÃO 34

Em relação ao botulismo, analise as afirmativas abaixo e 
coloque V para Verdadeira e F para Falsa.

(    ) é uma forma de intoxicação alimentar causada por 
um agente bacteriano, anaeróbio obrigatório, for-
mador de endósporos.

(    ) a ingestão de endósporos é suficiente para desen-
cadear um quadro de botulismo em uma pessoa 
adulta.

(    ) os indivíduos com botulismo apresentam um qua-
dro de paralisia espástica progressiva.

(    ) a antibiótico terapia é a principal medida adotada 
para o tratamento de um quadro de botulismo.

Marque a opção CORRETA.

a) (V) (F) (F) (F).
b) (V) (V) (V) (F).
c) (F) (V) (V) (V).
d) (F) (F) (F) (V).

QUESTÃO 35

Com relação aos acidentes causados pelo contato de cer-
das de lagartas com a pelo humana, analise as assertivas 
abaixo:

I. o quadro de dermatite urticante, comum a todas as 
lagartas, e caracterizado por dor em queimação, erite-
ma, edema, prurido e adenomegalia regional. Podem 
ocorrer formação de vesículas, bolhas e erosões.

II. síndrome hemorrágica, com coagulopatia de consu-
mo e sangramentos sistêmicos (gengivorragia, equi-
moses, hematúria, epistaxe), é descrita no envenena-
mento por lagartas do gênero Lonomia.

III. o diagnostico de envenenamento por Lonomia é feito 
através da identificação do agente ou pela presença 
de quadro hemorrágico e/ou alteração da coagulação 
sanguínea, em paciente com historia prévia de conta-
to com lagartas.

IV. todo acidente por animal peçonhento atendido na 
unidade de saúde deve ser notificado, independente-
mente do paciente ter sido ou não submetido a soro 
terapia.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
b) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
d) as afirmativas I, II, III e IV.estão corretas.

QUESTÃO 36

Para o diagnóstico da Leishmaniose visceral animal, os 
métodos imunológicos utilizados apresentam sensibili-
dade e especificidade variáveis. Dos testes sorológicos 
citados abaixo, qual deles tem sido utilizado atualmente 
nos Centros de Controle de Zoonoses e Endemias e pre-
conizado pelo Ministério da Saúde como teste de triagem 
para detectar os animais negativos?

a) reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI).
b) ensaio Imunoenzimático (ELISA).
c) reação de Fixação do Complemento (RFC).
d) reação de Imunofluorescência Direta (RIFD).

QUESTÃO 37

Inquéritos sorológicos realizados no Brasil, com diferen-
tes espécies animais, detectaram 2,5% de gatos jovens 
com anticorpos para Toxoplasma gondii. Em caprinos 
esta prevalência foi de 14,5%; em suínos de até 93%, 
dependendo da propriedade. Na população humana, es-
tes índices variaram, em adultos, entre 50 a 70%. Estes 
dados são importantes no controle da doença no país. 
Assinale a única alternativa que NÃO relaciona a forma 
de transmissão da toxoplasmose que pode ocorrer entre 
homens e animais:
a) ingestão de oocistos esporulados eliminados nas fe-

zes dos gatos.
b) ingestão de leite de cabra com taquizoítos.
c) ingestão de carne suína contendo cistos com bradi-

zoítos.
d) ingestão de taquizoítos presentes na carne de boi.

QUESTÃO 38

O início do programa de controle de leishmaniose visceral 
no Brasil teve como objetivo quebrar os elos epidemioló-
gicos da cadeia de transmissão da doença. Entretanto, há 
evidências de que as medidas até então empregadas não 
conduzem a um impacto positivo na redução da incidên-
cia da doença humana no país. Isto ocorre devido a vários 
fatores EXCETO:

a) a falta de padronização dos métodos de diagnóstico 
da infecção humana e canina;

b) a discordância entre os estudos que avaliam o impac-
to da eliminação de cães soropositivos na prevalência 
da infecção humana;

c) a falta de demonstração de outros reservatórios urba-
nos como fonte de infecção da L. chagasi, como os 
canídeos silvestres e os marsupiais;

d) a escassez de estudos sobre o impacto das ações de 
controle dirigidas contra os vetores
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QUESTÃO 39

A difilobotriose ocorre em áreas onde lagos e rios coe-
xistem com o consumo humano de peixe cru, mal cozido 
ou defumado. Os humanos são os hospedeiros definitivos 
e a infecção se dá pelo consumo de peixe cru contendo 
esparganos. O salmão é o peixe que mais comumente 
transmite a doença, que também pode ser transmitida por 
trutas. Como medidas profiláticas, deve-se recomendar, 
EXCETO:

a) dar destino higiênico aos excretos humanos.
b) o consumo após o congelamento à temperatura de 

-20 oC por 7 dias ou de -35 oC por 15 horas.
c) a prevenção da infecção pelo cozimento adequado 

dos peixes.
d) a inspeção do pescado e o resfriamento do peixe se 

for comer o peixe cru.

QUESTÃO 40

Com relação ao Escorpionismo, assinale a única alterna-
tiva INCORRETA.

a) o envenenamento ocorre pela inoculação de veneno 
pelo ferrão ou aguilhão, localizado na cauda de escor-
piões. 

b) a estimulação de terminações nervosas sensitivas 
determina o aparecimento do quadro local, de instala-
ção imediata e caracterizada por dor intensa, edema 
e eritema discretos, sudorese localizada em torno do 
ponto de picada e piloereção. Eventualmente, mioclo-
nias e fasciculações podem ocorrer.

c) a presença dessas manifestações impõe a suspeita 
do diagnostico de escorpionismo, mesmo na ausên-
cia de historia de picada ou identificação do animal.

d) Tityus paraensis (escorpião amarelo) e Tityus me-
tuendus, são as principais espécies encontradas em 
Minas Gerais.




