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CCAARRGGOO::  MMÉÉDDIICCOO  VVEETTEERRIINNÁÁRRIIOO  

 
Texto para responder às questões de 01 a 10. 
 

Estradas para a perdição? 
 

Numa época em que quase todo mundo carrega um GPS facílimo de operar no bolso ou na bolsa, imagens de 
satélite nunca foram tão banais. Dois toques na tela do celular são suficientes para que o sujeito consiga examinar uma 
representação mais ou menos realista e atualizada da Terra vista do espaço.  

Mesmo assim, uma forma inovadora de enxergar o nosso planeta, bolada por uma equipe internacional de 
cientistas, é capaz de deixar surpreso – e cabreiro – quem ainda tem um pouco de imaginação. O trabalho revela um 
globo retalhado por estradas, um “bolo planetário” cortado em 600 mil pedacinhos.  

Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias separadas pela ação humana provavelmente é conservadora – 
ainda faltam dados a respeito de certas áreas, o que significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.  

De qualquer jeito, se você achava que a Terra ainda está repleta de vastas áreas intocadas pela nossa espécie, 
pense de novo.  

A pesquisa, que acaba de sair na revista “Science”, indica que mais da metade dos pedaços de chão não 
atravessados por estradas têm área de menos de 1 km², e 80% desses trechos medem menos de 5 km² de área. Grandes 
áreas contínuas (com mais de 100 km²), sem brechas abertas especificamente para o tráfego humano, são apenas 7% 
do total.  

E daí? Decerto uma estradinha passando nas vizinhas não faz tão mal assim, faz? Muito pelo contrário, indica a 
literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira Mariana Vale, do Departamento de Ecologia 
da UFRJ.  

Para calcular as fatias em que o planeta foi picado, Mariana e seus colegas utilizaram como critério uma distância 
de pelo menos 1 km da estrada mais próxima – isso porque distâncias iguais ou inferiores a 1 km estão ligadas a uma 
série de efeitos negativos das estradas sobre os ambientes naturais que cortam.  

Estradas são, é claro, vias de acesso para caçadores e gente munida de motosserras; trazem poluentes dos carros e 
caminhões para as matas e os rios; além de trazer gente, trazem espécies invasoras (não nativas da região) que muitas 
vezes deixam as criaturas nativas em maus lençóis. Considere ainda que estradas, em certo sentido, dão cria: a abertura 
de uma rodovia em regiões como a Amazônia quase inevitavelmente estimula a abertura de ramais secundários, dos 
quais nascem outras picadas, num processo que vai capilarizando a devastação. [...] 

(Reinaldo José Lopes. Folha de S. Paulo. 18 de dezembro de 2016.) 

 

01 
Para compor o discurso dissertativo-argumentativo, o articulista utilizou alguns recursos referentes a tal tipo textual. 
Analise os elementos apresentados a seguir. 
I. Exemplos. 
II. Digressões. 
III. Dados estatísticos. 
IV. Progressão temporal. 
V. Apresentação de fatos. 
VI. Consistência do raciocínio. 
Dentre os elementos citados anteriormente, fazem parte da constituição do texto apresentado apenas 
A) I, V e VI.   B) I, III, IV e V.   C) I, III, V e VI.    D) II, III, IV e VI. 
 

02 
“As orações finais expressam um efeito visado, um propósito.” Assinale, a seguir, o trecho que exemplifica a 
ocorrência da oração a que se refere a assertiva anterior. 
A) “[...] o que significa que o impacto global das estradas deve ser ainda maior.” (3º§) 
B) “Note, aliás, que essa estimativa do número de fatias separadas pela ação humana provavelmente é conservadora 

[...]” (3º§) 
C) “Mesmo assim, uma forma inovadora de enxergar o nosso planeta, bolada por uma equipe internacional de 

cientistas, [...]” (2º§) 
D) “Dois toques na tela do celular são suficientes para que o sujeito consiga examinar uma representação mais ou menos 

realista e atualizada da Terra vista do espaço.” (1º§) 
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03 
A expressão “um ‘bolo planetário’ cortado em 600 mil pedacinhos.” (2º§) apresenta a impressão do autor acerca da 
situação apresentada através do emprego de uma figura de linguagem que pode ser observada no exemplo dado em:  
A) “Comerás o pão com o suor do teu rosto.” 
B) “A urbanização está destruindo os pulmões da cidade.” 
C) “Soube que é um pobre rapaz rico que não sabe nada da vida.” 
D) “Continuando o desmatamento não sobrará uma sombra de pé.” 
 

04 
O título do texto apresenta-se em forma de um questionamento. Em relação a tal pergunta é correto afirmar que 
A) a resposta é apresentada de modo objetivo e direto. 
B) conclui-se que a resposta negativa advém da constatação de dados reais.  
C) a partir dos dados apresentados é possível identificar uma resposta positiva para a indagação feita.  
D) caso fosse transformada em uma frase nominal, excluindo-se o ponto de interrogação, sua adequação e sentido 

original seriam preservados.  
 

05 
Em “... dos quais nascem outras picadas,...” (8º§), o termo em destaque tem como referente que retoma um objeto 
introduzido no texto: 
A) Outras picadas.       C) Ramais secundários. 
B) Abertura de ramais.      D) Regiões como a Amazônia. 
 

06 
Sabendo-se que as palavras podem adquirir e expressar sentidos diferentes de acordo com o contexto em que estão 
inseridas, leia o trecho a seguir e considere os termos destacados: “repleta de vastas áreas intocadas,...” (4º§) São 
significados atribuídos a tais vocábulos no texto, respectivamente:  
A) Ínfimas / vulneráveis.      C) Diversificadas / findáveis. 
B) Imensas / inalteráveis.     D) Abundantes / discrimináveis. 
 

07 
É possível constatar no texto o emprego de uma variedade linguística informal através das expressões “bolada” e 
“cabreiro”, por exemplo. Ocorre, porém, que também é possível reconhecer o emprego da variedade culta 
ultraformal da língua através da expressão vista no trecho: 
A) “[…] todo mundo carrega um GPS facílimo de operar no bolso ou na bolsa, […]” (1º§) 
B) “[…] essa estimativa do número de fatias separadas pela ação humana provavelmente é conservadora […]” (3º§) 
C) “[…] mais da metade dos pedaços de chão não atravessados por estradas têm área de menos de 1 km², […]” (5º§) 
D) “[...] indica a literatura científica avaliada pela equipe do estudo, que inclui a brasileira Mariana Vale, do 

Departamento de Ecologia da UFRJ.” (6º§)   
 

08 
A expressão em destaque em “Estradas são, é claro, vias de acesso para caçadores [...]” (8º§) aparece entre vírgulas 
por indicar 
A) elipse de verbo em estrutura de coordenação.  
B) uso de locução que expressa conexão discursiva.  
C) separação de oração coordenada de valor não aditivo.  
D) acréscimo de oração justaposta para registro de ato de fala. 
 

09 
No 3º§ do texto, o autor faz uma referência a dados anteriormente expressos aplicando, deste modo, recurso que 
contribui com a progressão textual. A respeito da organização das ideias neste parágrafo pode-se afirmar que    
A) o autor assume que o posicionamento explicitado em relação à estimativa é hipotético. 
B) para o autor, os dados apresentados são ambíguos, permitindo interpretações variadas.  
C) a afirmação acerca do conservadorismo indica uma conclusão cuja certeza do autor pode ser comprovada. 
D) indistintamente, a característica apresentada da ação humana reflete uma característica pessoal do autor do texto de 

acordo com o posicionamento por ele assumido. 
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10 
A locução empregada para introduzir o 2º§ estabelece, em relação ao parágrafo anterior, um sentido que seria 
preservado havendo substituição da mesma por: 
A) Pois que.   B) Visto que.   C) Mas também.  D) Não obstante. 

 
Texto para responder às questões de 11 a 15. 

 
Nick Vujicic: australiano sem braços e pernas passará em 5 cidades do Brasil em Outubro de 2016 

 

Histórias de superação são sempre fascinantes, porque nos mostram que vencer as dificuldades, por piores que 
elas sejam, é possível. A incrível e emocionante vida do australiano Nick Vujicic já tinha sido transformada em livros, e 
agora ele chega com uma turnê ao vivo entre 3 e 8 de outubro no Brasil. Já estão confirmadas as cidades do Rio de 
Janeiro e São Paulo. 

Nick Vujicic nasceu sem pernas e sem braços devido a uma síndrome rara, denominada tetra-amelia, que ocorre 
por falha na formação embrionária. Apesar de suas limitações, aprendeu a escrever com a boca, a digitar, nadar, 
mergulhar, surfar, jogar futebol, andar de skate, jogar golfe... Formou-se em Economia e Contabilidade, casou-se e é 
pai. Não satisfeito, tornou-se palestrante motivacional e escritor best-seller. Já falou para mais de seis milhões de 
pessoas, em 50 países, sendo sempre ovacionado pelo público. 

“Sabe por que consigo fazer tudo isso? Porque não tenho medo de dificuldades e me esforço bastante!”, conta 
Nick, no seu livro Me Dá Um Abraço, lançado pela editora Mundo Cristão. Em oito capítulos ricamente ilustrados, o 
autor narra alguns acontecimentos que mais marcaram sua vida, sempre ressaltando a importância do amor e dos 
gestos daqueles que influenciaram positivamente sua trajetória. Logo no primeiro capítulo ele traz o emocionante 
relato sobre um encontro com uma garotinha de três anos de idade, que o olhava espantada, mas que, para a surpresa 
dele, aproximou-se para abraçá-lo com os braços para trás. “Que jeito mais especial de abraçar! Esticou o pescoço, 
apoiou a cabeça em meu ombro e pressionou seu pescoço de leve contra o meu. Nós nos abraçamos como duas 
girafas”, escreveu. 

(Disponível em: https://noticias.terra.com.br/dino/nick-vujicic-australiano-sem-bracos-e-pernas-passara-em-5-cidades-do-brasil-em-outubro-
de-2016,980ba27b0a6dc406c5664e4e45e0a12ad1jp4dqy.html.) 

 
11 
É possível identificar elementos que constituem um discurso subjetivo em: 
A) “Formou-se em Economia e Contabilidade, casou-se e é pai.” (2º§) 
B) “[...] conta Nick, no seu livro Me Dá Um Abraço, lançado pela editora Mundo Cristão.” (3º§) 
C) “Histórias de superação são sempre fascinantes, porque nos mostram que vencer as dificuldades, por piores que elas 

sejam, é possível.” (1º§) 
D) “Nick Vujicic nasceu sem pernas e sem braços devido a uma síndrome rara, denominada tetra-amelia, que ocorre por 

falha na formação embrionária.” (2º§) 

 
12 
Dentre as estratégias de referenciação pode-se indicar a retomada do objeto já presente no discurso. Dentre os 
trechos a seguir, tal estratégia só NÃO pode ser identificada em: 
A) “[...] que ocorre por falha na formação embrionária.” (2º§) 
B) “A incrível e emocionante vida do australiano Nick Vujicic [...]” (1º§) 
C) “Apesar de suas limitações, aprendeu a escrever com a boca, [...]” (2º§) 
D) “[...] e agora ele chega com uma turnê ao vivo entre 3 e 8 de outubro no Brasil.” (1º§) 

 
13 
As sugestões de alterações para os trechos selecionados a seguir apresentam mudança de pessoa verbal, dentre as 
sugestões pode-se afirmar que ocorre INADEQUAÇÃO gramatical apenas em: 
A) “[...] o autor narra alguns acontecimentos [...]” (3º§) – tu narras alguns acontecimentos. 
B) “Nós nos abraçamos como duas girafas, [...]” (3º§) – Vós vos abraçastes como duas girafas. 
C) “Porque não tenho medo de dificuldades e me esforço bastante!” (3º§) – Porque não tendes medo de dificuldades e 

te esforçais bastante! 
D) “Apesar de suas limitações, aprendeu a escrever com a boca, [...]” (2º§) – Apesar de nossas limitações, aprendêramos 

a escrever com a boca. 
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14 
Caso o termo “dificuldades” tivesse sido introduzido no texto anteriormente ao trecho “vencer as dificuldades” (1º§), 
haveria correção gramatical e coesiva sua substituição por: 
A) Vencê-las.   B) Vencê-lhes.   C) Vencer-nas.   D) Vencer-lhes. 
 

15 
Considerando a relação de regência verbal e o estudo da crase, assinale a alteração de “devido a uma síndrome rara” 
(2º§) em que há correção gramatical 
A) devido à sintoma raro.      C) de acordo à síndrome rara. 
B) devido à síndrome rara.     D) em relação à uma síndrome rara.  

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

16 
Ronaldo faz academia de ginástica e todos os dias corre na esteira, obedecendo a certo padrão. Ele começa seu 
exercício na esteira com determinada velocidade e a cada minuto a aumenta 0,72 km/h. Certo dia, ele percorreu 
2.610 m em 15 minutos. A velocidade inicial de Ronaldo nesse dia foi de: 
A) 5 km/h.   B) 5,4 km/h.   C) 5,76 km/h.   D) 6 km/h. 
 

17 
Uma loja de roupas possui 300 camisas à venda, divididas em 3 categorias, de acordo com seu material de fabricação: 
poliéster, algodão e lã. Sabe-se que na loja há camisas de puro poliéster, puro algodão, poliéster com algodão e pura 
lã. Afirma-se, ainda, que 150 dessas camisas contêm poliéster, 30 são de pura lã e 180 contêm algodão. O número de 
camisas que são feitas de poliéster e algodão é: 
A) 30.    B) 50.    C) 60.     D) 80. 
 

18 
Sabe-se que as raízes de uma equação do segundo grau ax2 + bx + c = 0 são –5 e 2. Escrevendo a equação, substituindo 
os coeficientes b e c pela equivalência com o coeficiente a, tem-se: 
A) ax2 + 3a – 10a = 0.       B) ax2 + 4a – 10a = 0.  C) ax2 + 3a – 12a = 0.  D) ax2 + 4a – 12a = 0. 
 

19 
Uma escola possui os seguintes fatores com relação às suas finanças: 

 cobra mensalidade de R$700,00 por aluno; 

 a escola possui 1 professor fixo e a cada 20 alunos um novo professor é contratado; 

 cada professor recebe R$ 4.000,00; e, 

 para cada aluno, a escola gasta R$50,00 com luz, água, funcionários (excluindo professores) e outros gastos. 
Sabendo que q(x) é o quociente da divisão do número “x” de alunos por 20, a função que relaciona o lucro da escola 
com o número “x” de alunos é: 
A) L(x) = 650x – 4.000q(x).      C) L(x) = 650x – 4.000(q(x) + 1). 
B) L(x) = 700x – 4.000q(x).     D) L(x) = 700x – 4.000(q(x) + 1). 
 

20 
Um triângulo retângulo possui 216 cm2 de área. Sabendo que esse triângulo é semelhante ao triângulo pitagórico de 
lados 3 cm, 4 cm e 5 cm, então seu perímetro mede: 
A) 56 cm.   B) 64 cm.   C) 68 cm.   D) 72 cm.  

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

21 
Na ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão), o hiperlink é um recurso utilizado para criar um 
link com uma página da web, uma imagem, um endereço de e-mail ou um programa dentro de um documento 
produzido na ferramenta em questão. Pode-se afirmar que esse recurso está disponível no grupo: 
A) Links da guia Inserir.       C) Recursos da guia Início. 
B) Texto da guia Exibição.     D) Dados Externos da guia Referências. 
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22 
Analise as afirmativas sobre a ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão). 
I. O botão Ordenar é utilizado para colocar o texto selecionado em ordem alfabética ou classificar dados numéricos. 
II. O botão Alinhamento é utilizado para alterar o espaçamento entre as linhas de um texto. 
III. O botão Mostrar Tudo é utilizado para exibir marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) II.    C) III.    D) II e III. 
 

23 
Analise as afirmativas sobre a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão). 
I. O botão Maiúscula é utilizado para criar uma letra maiúscula grande no início de um parágrafo. 
II. O botão Remover é utilizado para excluir todos os elementos da célula ou remover seletivamente a formatação, o 

conteúdo ou os comentários. 
III. O botão WordArt é utilizado para inserir um texto decorativo no documento. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) II.    C) III.    D) II e III. 
 

24 
Considere a seguinte planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão). 
 

 
 

Para calcular na célula A7 desta planilha, a média de vendas nos meses de setembro e outubro apenas quando o total 
vendido for superior a 100, pode-se utilizar a fórmula: 
A) =MÉDIA(B2:D5;">100").      C) =MÉDIASE(C2:D5;">100"). 
B) =MÉDIA(">100";C2:D5).     D) =MÉDIASE(">100";B2:D5). 
 

25 
No prompt de comandos do MS-DOS, para alterar o nome de um arquivo deve-se utilizar o comando: 
A) REN.    B) MOD.   C) ALTER.   D) UPDATE.  

 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

 

26 
São penas previstas no âmbito do estado democrático de direito brasileiro, EXCETO: 
A) Perda de bens.       C) Interdição de direitos. 
B) Trabalho forçado.      D) Privação da liberdade. 
 

27 
Quanto aos poderes administrativos, é correto afirmar que o poder 
A) hierárquico relaciona-se à criação de entidades administrativas no âmbito da Administração Pública Indireta.  
B) discricionário liga-se à prática de atos administrativos quando há ausência de norma jurídica autorizativa da conduta 

estatal.  
C) de polícia administrativa corresponde à aplicação de penas restritivas de liberdade ao indivíduo que incorre em 

infração penal. 
D) disciplinar pode ser exemplificado na aplicação de sanções a um particular que esteja sujeito à disciplina interna da 

Administração Pública. 
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28 
Em relação aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos na Constituição Federal, é 
correto afirmar que 
A) nas relações internacionais é prescindível a defesa da paz.   
B) o fundamento da soberania prevalece sobre o da cidadania. 
C) é objetivo fundamental a erradicação das desigualdades regionais. 
D) construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo fundamental. 

 
29 
Assinale a alternativa cujo conceito apresentado NÃO pode ser diretamente associado ao fenômeno da descentralização. 
A) Criação de órgãos públicos.      C) Delegação de serviços ao particular. 
B) Controle finalístico ou tutela.     D) Criação de entidades administrativas. 

 
30 
Em relação à classificação dos bens públicos, assinale a afirmativa correta. 
A) Os bens públicos imóveis desafetados são inalienáveis. 
B) As praias classificam-se como bens públicos de uso especial. 
C) As ruas classificam-se como bens públicos de uso comum do povo. 
D) Os hospitais e postos de saúde classificam-se como bens dominais. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

31 
Segundo os termos utilizados em epidemiologia, virulência é: 
A) A capacidade de sobrevivência no ambiente externo. 
B) A capacidade do agente produzir casos graves ou fatais. 
C) Dada pela relação entre quantidades de colônias na cultura x halo de inibição. 
D) A propriedade do agente de poder alojar-se e multiplicar-se dentro de um hospedeiro. 

 
32 
A execução das ações, das atividades e das estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses de relevância 
para a saúde pública, além de raiva e leishmanioses, estende-se para outras doenças de transmissão vetorial. Assim, 
tais doenças subdividem-se nos seguintes grupos, EXCETO: 
A) Zoonoses emergentes ou reemergentes. 
B) Zoonoses de relevância regional ou local. 
C) Zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde (MS). 
D) Zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância sanitária, mas com controle das Secretarias Estaduais 

de Saúde. 

 
33 
Acerca das ações de vigilância e prevenção em áreas com circulação de variante do vírus rábico de animais silvestres, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Medidas de educação em saúde, com ênfase no cuidado para evitar contato com morcegos, tanto de pessoas quanto 

de cães e gatos, e no esclarecimento quanto a gravidade da doença e a disponibilidade de medidas de prevenção. 
II. Em caso de adentramento de animais silvestres (saguis, guaxinins, canídeos silvestres, entre outros), avaliar a 

situação e, se necessário, contatar o órgão competente para a remoção do animal. Orientar as pessoas expostas para 
não manipular o animal e para procurar o atendimento médico para iniciar o tratamento pós-exposição. 

III. Interlocução sistemática com os setores de meio ambiente. 
IV. Enviar amostras do Sistema Nervoso Central (SNC) de cães e gatos (que tiveram contato com o animal silvestre 

suspeito) com sintomatologia compatível com a doença, que vierem a óbito ou que forem submetidos a eutanásia, 
para o laboratório de diagnóstico e determinar, periodicamente, as áreas de risco. Esses procedimentos devem ser 
realizados por profissional habilitado, de acordo com técnicas de biossegurança e legislação vigente. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.   B) I, II e IV, apenas.  C) I, III e IV, apenas.  D) II, III e IV, apenas. 
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34 
A vigilância passiva caracteriza-se por viabilizar meios para a identificação oportuna e precoce de uma situação de 
risco real (iminente) relacionada a zoonoses ou de ocorrência de zoonoses na área em questão, possibilitando que a 
área de vigilância de zoonoses local possa intervir com ações de controle. Esses meios são de, EXCETO: 
A) Disponibilidade de avaliação e recepção de um animal de relevância para a saúde pública, oportunizando o acesso da 

população e de instituições públicas e privadas para entrega desses animais. 
B) Recebimento de animais com suspeita de serem portadores de zoonoses. Esse procedimento só é possível quando o 

município ou a região possui uma Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ). É obrigatório que municípios acima de 40 
mil habitantes possuam uma UVZ. 

C) Canal de comunicação com a população para informações sobre animais de relevância para a saúde pública, bem 
como para que a população notifique a área de vigilância de zoonoses, quando diante de um animal suspeito de 
zoonose de relevância para a saúde pública. Os canais de comunicação podem ser viabilizados por meio de números 
de telefones e de e-mails. É, também, por meio deste canal que se originam as atividades de Inspeção Zoossanitária. 

D) Integração e articulação com serviços e instituições públicos e privados que, de alguma forma, trabalham com 
animais ou amostras de animais, tais como: consultórios, clínicas e hospitais veterinários, pet shops, órgãos 
ambientais, órgãos da agricultura, órgãos e entidades de proteção animal, laboratórios, universidades, entre outros, 
de modo que se sensibilize, incentive e oriente esses serviços e instituições a notificar a área de vigilância de 
zoonoses quando diante de um animal suspeito de zoonose de relevância para a saúde pública. 

 

35 
As ações de prevenção de zoonoses caracterizam-se por serem executadas de forma temporária ou permanente, 
dependendo do contexto epidemiológico, por meio de algumas ações. Acerca dessas ações, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) Vacinação animal antirrábica: deve-se realizar a vacinação antirrábica de cães e gatos, de acordo com o preconizado 

para cada região, conforme o contexto epidemiológico da raiva na área local e com o preconizado no Programa 
Nacional de Vigilância e Controle da Raiva do Ministério da Saúde. 

B) Vacinação animal anti-leishmaniose: deve-se realizar a vacinação anti-leishmaniose de cães, de acordo com o 
preconizado para cada região, conforme o contexto epidemiológico da leishmaniose na área local e com o 
preconizado no Programa Nacional de Vigilância e Controle da Leishmaniose do Ministério da Saúde. 

C) Manejo ambiental: realizado somente quando possível (diferenciando-se das ações de correção do ambiente, sendo 
esta uma atribuição legal dos órgãos de meio ambiente), para controlar ou, quando viável, eliminar vetores e 
roedores. Deve-se incentivar, orientar e educar a população na realização do manejo ambiental, realizando-os, 
quando necessário. 

D) Educação em saúde: devem ser desenvolvidas atividades de educação em saúde na comunidade como um todo, 
visando a prevenção de zoonoses. E necessário priorizar as localidades mais vulneráveis, atuando em escolas e outros 
locais em que se possa atingir o público-alvo, de forma intensa e mais abrangente possível, utilizando-se também de 
meios de comunicação como rádio, TV, correspondência e internet. 

 

36 
Sobre a Leishmaniose visceral, são medidas de prevenção dirigida aos cães, EXCETO: 
A) Eutanásia dos casos positivos. 
B) Uso de telas em canis individuais ou coletivos, de acordo com a situação epidemiológica. 
C) Coleiras impregnadas com deltametrina a 4%, como medida de proteção individual para os cães. 
D) Nos casos de doação de animais, realizar exame sorológico para LV antes da doação, de acordo com a situação 

epidemiológica. 
 

37 
Sobre a eutanásia em cães, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os procedimentos de eutanásia são de exclusiva responsabilidade do médico veterinário. 
II. Deve ser realizada segundo a legislação municipal, estadual e federal, no que se refere à compra e ao 

armazenamento de drogas e à saúde ocupacional. 
III. Os procedimentos de eutanásia, se mal empregados, estão sujeitos à legislação federal de crimes ambientais. 
IV. A eliminação de cadáveres e carcaças deve respeitar a legislação municipal, estadual e federal vigente. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.   B) I, II e IV, apenas.  C) I, III e IV, apenas.  D) II, III e IV, apenas. 
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38 
São classificações dos municípios quanto ao aspecto epidemiológico: 
I. Municípios silenciosos (sem transmissão). 
II. Municípios com registro de primeiro caso. 
III. Municípios com transmissão esporádica. 
IV. Municípios com transmissão moderada e intensa. 
Estão corretas as alternativas 
A) I, II, III e IV.   B) I, II e IV, apenas.  C) I, III e IV, apenas.  D) II, III e IV, apenas. 
 

39 
Sobre roedores, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Em todas as três espécies, as infestações são baixas e de fácil controle com rodenticidas e, até mesmo, com ratoeiras. 
B) As ratazanas (Rattus norvegicus) forrageiam por rotas conhecidas dentro de um raio de ação que, em média, pode 

alcançar 50 metros, e raramente ultrapassa 100 metros, a partir da colônia. 
C) Os camundongos (Mus musculus) vivem em pequenos grupos familiares com baixa quantidade de roedores que 

pouco se deslocam a partir do ninho, raramente excedendo um raio de ação maior que 10 metros a partir do abrigo. 
D) Os ratos de telhado (Rattus rattus) alimentam-se de frutas, cereais, alimentos estocados e ração animal. A busca por 

alimento acontece durante a noite, quando forrageiam por vários locais, deslocando-se por fios, cabos e muros. 
Nessa procura, podem percorrer até 60 metros e adentrar em mais de um imóvel. 

 

40 
Escorpiões são artrópodes, com quatro pares de pernas e o corpo dividido em duas partes: carapaça (prossoma) e 
abdômen (opistossoma), sendo este último dividido em tronco (mesossoma) e cauda (metassoma). Sobre estes 
animais, a principal espécie causadora de acidentes e óbitos no Brasil é: 
A) Tityus bahiensis (escorpião marrom). 
B) Tityus serrulatus (escorpião amarelo). 
C) Tityus obscurus (escorpião preto da Amazônia). 
D) Tityus stigmurus (escorpião amarelo do Nordeste). 
 

41 
Nas enchentes, o sistema doméstico de armazenamento de água pode ser contaminado, mesmo quando não é 
atingido diretamente pela água da enchente, pois a rede de distribuição pode apresentar vazamentos que permitem 
a entrada de água poluída na rede. Para limpar e desinfetar reservatório e caixa d’água, recomenda-se: 
I. Esvaziar a caixa d’água e lavá-la, esfregando bem as paredes e o fundo. Não esquecer que se deve usar botas e luvas 

de borracha. 
II. Esvaziar completamente retirando toda a sujeira, utilizando pá, balde e panos. 
III. Depois de concluída a limpeza, colocar 1 litro de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada 1.000 litros de água do 

reservatório. 
IV. Abrir a entrada (registro ou torneira) para encher a caixa com água limpa. 
V. Após 30 minutos, abrir as torneiras da casa por alguns segundos, com vistas a entrada da água clorada na tubulação 

doméstica. 
VI. Aguardar 1 hora e 30 minutos para que ocorra a desinfecção do reservatório e das canalizações. 
VII. Abrir as torneiras, podendo aproveitar a água para limpeza de chão e paredes. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e V, apenas.      C) II, III, V e VII, apenas. 
B) I, IV, VI e VII, apenas.      D) I, II, III, IV, V, VI e VII. 
 

42 
Os resíduos sólidos são classificados em: 
I. Grupo A – resíduos infectantes. 
II. Grupo B – resíduos comuns. 
III. Grupo D – resíduos químicos. 
IV. Grupo E – resíduos perfurantes ou escarificantes. 
Estão corretas as alternativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e IV, apenas.  C) II e III, apenas.  D) I, II e III, apenas. 
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43 
As ações, as atividades e as estratégias de educação em saúde relacionadas aos animais domésticos e domesticados 
são voltadas para prevenção de zoonoses, visando a promoção da saúde humana, diferenciando-se dos programas de 
guarda ou posse responsável de animais que visam, primordialmente, a saúde animal, ao bem-estar animal ou a 
segurança pública e ao trânsito. Os cidadãos devem ser conscientizados sobre, EXCETO: 
A) Promover adequado fornecimento de água, comida e abrigo ao seu animal. 
B) A importância da correta e regular higienização, principalmente das mãos, quando da interação com animais, seu 

ambiente ou com o solo. 
C) A necessidade de buscar atendimento médico imediato quando houver a ocorrência de agravos (por meio de 

mordedura, arranhadura, lambedura, dentre outros) por mamíferos, como estratégia de prevenção de casos humanos 
de raiva. 

D) A importância de, em caso de agressões por cães e gatos, entrar em contato com a Unidade de Vigilância de 
Zoonoses, para os devidos procedimentos quanto à observação do animal agressor, como estratégia de prevenção e 
controle da raiva. 

 

44 
Sobre abate de bovinos, currais de chegada e seleção destinam-se ao recebimento e apartação do gado para a 
formação dos lotes, de conformidade com o sexo, idade e categoria. Devem apresentar os seguintes requisitos, 
EXCETO: 
A) Área nunca inferior a dos currais de matança. 
B) Facilidades para o desembarque e o recebimento dos animais, possuindo rampa suave (declive máximo de 25 graus), 

construída em concreto-armado, com antiderrapantes. 
C) Bebedouros de nível constante, tipo cocho, construídos em alvenaria, concreto armado, ou outro material adequado 

e aprovado pelo DIPOA, impermeabilizados superficialmente e isentos de cantos vivos ou saliências vulnerantes. Suas 
dimensões devem permitir que 5% dos animais chegados bebam simultaneamente. 

D) Cercas de 2 m de altura, construídas em madeira aparelhada ou de outro material resistente, sem cantos vivos ou 
proeminências (pregos, parafusos etc.), que possam ocasionar contusões, ou danos à pele dos animais. Ainda visando 
à prevenção de lesões traumáticas, as cercas internas, divisórias de currais, serão duplas, isto é, os mourões 
receberão duas ordens de travessões, correspondentes, respectivamente, a cada um dos currais lindeiros. 

 

45 
Durante o abate bovino, a Linha E se refere ao processamento e à inspeção do fígado. Antes da realização do exame 
deste órgão é necessário realizar fase de preparação que consiste em, EXCETO: 
A) Lavar o fígado, em vasilhame especial, com formol a 70%. 
B) Depositar a peça na mesa de inspeção, com o devido cuidado. 
C) Lavar o fígado, sob chuveiro, com água morna (temperatura: 38° a 40°). 
D) Retirar o fígado, acompanhado dos respectivos nodos-linfáticos, preservando a sua integridade. 
 

46 
Durante a inspeção sanitária em carcaças de bovinos, o exame dos rins é realizado da seguinte maneira: 
I. Verificação do volume, consistência, aspecto e coloração. 
II. Incisão longitudinal do órgão, para observação das camadas cortical e medular e do bacinete. 
III. Exame visual das cápsulas suprarrenais. 
IV. Exame dos nodos-linfáticos renais. 
Estão corretas as alternativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e IV, apenas.  C) II e III, apenas.  D) I, II e III, apenas. 
 

47 
Sobre a Shigelose, é INCORRETO afirmar que: 
A) É uma doença de notificação compulsória. 
B) O reservatório é o trato gastrintestinal do homem, água e alimentos contaminados. 
C) O agente etiológico são as bactérias Gram-negativas do gênero Shigella, constituídas por quatro espécies: S. 

dysenteriae (grupo A); S. flexneri (grupo B); S. boydii (grupo C); e, S. sonnei (grupo D). 
D) A infecção é adquirida pela ingestão de água contaminada ou alimentos preparados com água contaminada. 

Também está demonstrado que as Shigellas podem ser transmitidas por contato pessoal. 
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48 
São componentes do manejo integrado de roedores urbanos: 
I. Inspeção do local infestado. 
II. Identificação da espécie(s) infestante(s). 
III. Medidas preventivas e corretivas (antirratização) – educação em saúde. 
IV. Adoção de medidas de controle (desratização): de posse das informações preliminares, pode se prosseguir com a 

proposta de controle que consiste em reduzir, a níveis toleráveis, a infestação por roedores. 
Estão corretas as alternativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e II, apenas.   C) III e IV, apenas.  D) II e III, apenas. 

 
49 
À manutenção da higiene da sala de matança devem ser observados, de modo especial, quatro aspectos gerais, para 
os quais cabe à inspeção grande dose de atuação; analise-os.  
I. Higiene das instalações da sala e anexos. 
II. Higiene do equipamento. 
III. Higiene do pessoal de serviço. 
IV. Higiene das operações. 
Estão corretas as alternativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e IV, apenas.  C) II e III, apenas.  D) I, II e III, apenas. 

 
50 
Sobre a hepatite A, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O agente etiológico é um vírus RNA, família Picornaviridae. 
B) Somente os casos de surtos devem ser notificados e investigados. 
C) Os reservatórios são o homem, principalmente, e também os primatas, como chimpanzés e saguis. 
D) Os modos de transmissão são fecal-oral, veiculação hídrica, pessoa a pessoa (contato intrafamiliar e institucional), 

alimentos contaminados e objetos inanimados. Transmissão percutânea (inoculação acidental) e parenteral 
(transfusão) são muito raras devido ao curto período de viremia. 

 
 

 
 
 



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 
desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio. 

4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer 
tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

7. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões. Leia-o atentamente. 

8. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 
resposta correta. 

9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, 
poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, 
contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas. 

12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em 
sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado 
pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador 
da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 
(três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 
com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso 
Público. Será disponibilizado um ponto de acesso à internet para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de 
Sabará/MG, na Rua Comendador Viana, 119, Centro – Sabará/MG, CEP: 34505-340. 




