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1. Criado em 1990, o SUS foi concebido para garantir 
acesso universal à população brasileira, mas, sofrendo 
de um crônico subfinanciamento associado a pouca 
eficiência no gasto público, ainda está abaixo da 
expectativa das quase 160 milhões de pessoas que 
dependem exclusivamente da rede pública para cuidar 
de sua saúde. Repetidas pesquisas de opinião apontam 
a saúde como principal problema a ser enfrentado 
pelos governantes. Apesar deste cenário, os números 
do SUS impressionam: são 4,1 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais realizados anualmente, 
11,5 milhões de internações hospitalares e 530 milhões 
de consultas médicas, de acordo com informações 
oficiais de janeiro de 2018. O SUS possui ainda 
programas de excelência reconhecidos mundialmente 
nas áreas de imunização, tratamento de HIV/aids e 
transplantes. 

 

Leia as assertivas a seguir: 

I. O SUS realiza anualmente 11,5 milhões de 
atendimentos ambulatoriais. 

II. O SUS foi criado em 1990 e desde então já realizou 
cerca de 500 milhões de consultas médicas. 

III. O SUS realiza por volta de 4,1 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais por ano. 

IV. Criado em 1990, o SUS realiza, todo ano, por volta 
de 500 milhões de consultas. 

Assinale a alternativa correta, de acordo com as 
informações do texto: 

a) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
b) Somente a assertiva IV está correta.  
c) Somente as assertivas III e IV estão corretas. 
d) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
2. Pensando no conceito de homonímia, assinale a 

alternativa que preencha corretamente os espaços 
numerados. 
I. Do lado de fora da casa eu podia ver uma (1) era, 

que foi plantada por meus avós. 
II. Para começar a (2) concertar a mesa, o marceneiro 

trouxe suas ferramentas. 
III. No momento da colheita, os cortadores (3) cegaram 

os talos já secos. 
IV. Em sua pequena (4) cela, o prisioneiro não se sentia 

bem. 

Pensando no conceito de homonímia, qual alternativa 
se aplica? 

a) Assertivas I e II estão incorretas e assertivas III e IV 
estão corretas. 

b) Assertivas I, III e IV estão incorretas e assertiva II 
está correta. 

c) Assertivas II e IV estão incorretas e assertivas I e III 
estão corretas. 

d) Assertivas I, II e III estão incorretas e assertiva IV 
está correta. 
 
 
 
 
 
 

3. Se, na atualidade, o SUS enfrenta dificuldades para 
garantir acesso universal e integral aos serviços de 
saúde por insuficiência do financiamento, maiores 
estrangulamentos são esperados em um cenário de 
menor disponibilidade de recursos per capita, o que 
contribuiria para uma dificuldade ainda maior que a 
atual para a efetivação do direito à saúde no país. Aqui 
é importante esclarecer que os termos universal e 
integral não se traduzem em “tudo para todos”. O direito 
à saúde no Brasil deve ser garantido por meio de 
políticas econômicas e sociais e a integralidade está 
relacionada aos cuidados nos três níveis de 
complexidade do SUS, incluindo ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde.  
A solução proposta recentemente para diminuir a 
demanda no SUS, qual seja, de ofertar planos privados 
de saúde, baratos e de baixa cobertura assistencial, 
tampouco resolveria a questão do acesso integral a 
bens e serviços de saúde, uma vez que o SUS 
continuaria a ser demandado para serviços mais 
onerosos, ou seja, os de média e alta complexidade e o 
acesso a medicamentos, a exemplo do que já ocorre 
para a parcela da população que tem acesso a planos 
privados com cobertura regulada pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). Na hipótese de os 
planos ofertarem menor cobertura assistencial, esperar-
se-ia aumento da demanda no SUS para esses 
serviços e medicamentos. No âmbito do sistema de 
proteção social brasileiro, o SUS é reconhecido como 
um grande propulsor da inclusão social e um dos 
maiores sistemas de saúde do mundo (Pierantoni, 
2008). 

 

Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com o 
texto: 

a) Sabe-se que nem todos têm acesso à saúde por 
falta de políticas públicas adequadas, de forma que 
uma maneira de que todos possam receber 
tratamento médico e hospitalar igualitário será 
implementar um tipo de atendimento de baixo custo, 
que deverá responder ao SUS. 

b) O direito à saúde no Brasil através do SUS, que é 
um dos maiores sistemas de saúde do mundo, está 
longe de atender adequadamente toda a população, 
e uma proposta seria diminuir os atendimentos mais 
custosos, passando-os à atenção regulada pela 
ANS. 

c) Para enfrentar as dificuldades financeiras do 
Sistema Único de Saúde (SUS), surge uma proposta 
de solução, que seria a redução da procura pelos 
serviços do sistema, através do incentivo à oferta de 
uma atenção de baixo custo pela iniciativa privada. 

d) Com a redução de financiamento por pessoa na 
área da saúde, espera-se que as agências privadas 
tenham um espaço mais amplo na oferta de atenção 
que, hoje, é mais dispendiosa para o sistema, como 
cirurgias de alta complexidade e outras formas que 
não estão disponíveis no sistema integral de saúde.  
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4. Após a aprovação da emenda que limita os gastos 
públicos, decidiu-se que a saúde terá tratamento 
diferenciado, mas este ponto tem gerando embates 
entre governistas e oposição desde que foi lançado o 
projeto de emenda constitucional. Para 2017, a saúde 
terá 15% da Receita Corrente Líquida, que é o 
somatório arrecadado pelo governo federal, deduzido 
das transferências obrigatórias previstas na 
Constituição. A partir de 2018, a área passará a seguir 
o critério da inflação (IPCA). 

 
O período acima poderia ser reescrito da seguinte 
maneira: 

a) Apesar de aprovada a emenda que limita os gastos 
públicos, parlamentares ainda não entraram em 
acordo sobre a saúde. Entretanto, de acordo com o 
texto, o valor será de 15% do montante captado pela 
União, após abatimento das cessões que reza a 
Constituição. 

b) Embora o texto da emenda ainda não tenha sido 
sancionado pelo governo federal, 5% da receita total 
do governo deverá ser destinada à saúde, sendo 
que este valor será corrigido pelo IPCA, a despeito 
da Constituição. 

c) A área da saúde receberá 15% da receita líquida da 
União, menos o valor da contribuição provisória 
sobre movimentação financeira, apesar dos 
parlamentares ainda não terem entrado em acordo 
sobre o texto da emenda. 

d) Para que a saúde receba os 15% da receita da 
União, como rege a Constituição, o governo federal 
terá que entrar em acordo com os parlamentares 
para que eles aceitem e aprovem a emenda que 
limita os gastos públicos.  

 
5. Quanto à flexão verbal, assinale a alternativa que está 

correta: 
a) Tendo intervido no momento do atendimento, ele 

sentiu-se recompensado pelo sorriso do pai. 
b) Se nós nos atermos às instruções, tudo sairá bem. 
c) Quando você ver o diretor, diga-lhe que mandei 

lembranças. 
d) As famílias reouveram todos os pertences que 

acreditavam terem sido levados pela enchente. 
 

6. Leia as assertivas abaixo: 
I. O documento foi deferido pela magistrada, depois de 

verificarem que não diferia do original. 
II. Depois de analisar o vultuoso rosto do paciente, o 

médico viu a vultosa quantia que ele levava no 
bolso. 

III. Apesar da sede, os alunos não cederam ao 
cansaço. 

IV. Após prescrever o medicamento, a médica viu que a 
portaria tinha como objetivo proscrevê-lo do 
programa. 

Usando o conceito de paronímia, assinale a alternativa 
correta: 

a) Somente as assertivas III e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 

7. Segundo relatório do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, do Ministério da Economia, a redução do 
financiamento do SUS afetará mais intensamente os 
grupos sociais mais vulneráveis. Em todas as 
sociedades as situações de risco, os comportamentos 
relacionados à saúde e a situação de saúde de cada 
indivíduo tendem a variar entre os grupos sociais. As 
desigualdades no estado de saúde estão muito 
associadas à organização social, tendendo a espelhar o 
grau de iniquidade em cada sociedade. No Brasil, pode-
se esperar efeito negativo da redução do financiamento 
público sobre a população mais pobre, que tem menos 
recursos para requerer, ainda que judicialmente, o 
acesso a bens e serviços de saúde. Pode-se esperar, 
ainda, maiores dificuldades de acesso, principalmente 
nos estados mais pobres, que mais dependem das 
transferências federais para financiamento da saúde. 
Também não se pode deixar de mencionar a provável 
repercussão sobre os programas preventivos. A 
pressão da demanda dificulta o corte de despesas nos 
serviços de urgência e emergência e pronto 
atendimento. Em uma situação de restrição 
orçamentária importante, é provável que as ações e 
serviços de prevenção e promoção à saúde sejam mais 
afetados, o que não é uma boa escolha em saúde 
pública. É muito mais barato promover e prevenir do 
que tratar pacientes crônicos, cujos agravos poderiam 
ter sido evitados. 

 
Leia as assertivas a seguir: 

I. Os recursos da União, embora reduzidos pela atual 
crise financeira, serão suficientes para garantir a 
atenção de qualidade à população de menor renda, 
uma vez que se entenda o prejuízo que a redução 
poderia causar a longo prazo. 

II. A melhor forma do governo garantir que se melhore 
a atenção na área da saúde é não reduzir o repasse 
de verbas, que afetaria principalmente os menos 
favorecidos, e incentivar ações preventivas para 
reduzir custos futuros nessa área. 

III. Dentro da realidade de redução de recursos para o 
SUS, as soluções se limitam a esperar o repasse 
aos estados e municípios para que possam atender 
adequadamente aos milhões de pessoas que 
dependem desse sistema de atenção à saúde. 

IV. O relatório do Ipea sugere que ações de prevenção 
são mais interessantes em termos econômicos do 
que restrições orçamentárias, uma vez que essas 
restrições poderão causar pioras no atendimento de 
doenças e condições, o que, no final, acabará 
acarretando mais problemas para o Sistema de 
Saúde. 

De acordo com o texto acima, assinale a alternativa 
correta: 

a) Somente as assertivas III e IV estão corretas. 
b) Somente as assertivas II e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
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8. Outro efeito esperado da redução da parcela federal do 
financiamento do SUS é o de aumento da judicialização 
da saúde. Com o estrangulamento da oferta de bens e 
serviços no SUS, é muito provável que as pessoas 
tentem garantir o acesso por meio da justiça, o que 
contribuiria para um desequilíbrio ainda maior na 
distribuição da oferta de bens e serviços entre os 
grupos sociais, em desfavor da parcela mais vulnerável 
da população. Além disso, com a redução dos recursos, 
ficaria mais difícil ampliar a oferta de serviços em 
localidades desprovidas da infraestrutura adequada, na 
medida em que os recursos seriam destinados 
prioritariamente à manutenção dos serviços existentes. 
Assim, limitar-se-ia a possibilidade de redução das 
desigualdades na oferta de bens e serviços de saúde 
no SUS. 

 
O texto acima afirma que: 
a) Por causa da não aceitação de acesso justo e 

igualitário promovida pela falta de recursos federais, 
as instâncias judiciais ficarão sobrecarregadas de 
processos o que, por consequência, prejudicará o 
atendimento da população no Sistema Único de 
Saúde. 

b) Dentro da proposta de que as pessoas têm que 
receber atenção igualitária e justa pelo sistema de 
saúde, formaram-se grupos de diversas camadas 
sociais que lutam judicialmente por receber o 
atendimento adequado, independentemente de sua 
condição financeira. 

c) Muitos usuários do SUS, inconformados com a 
dificuldade contingencial de obter assistência de 
saúde, poderão entrar com demandas legais para 
acessar bens e serviços do sistema, o que poderia 
abrir ainda mais o abismo social, em detrimento da 
população mais carente. 

d) Embora o SUS tenha sido criado e tenha crescido 
para dar uma atenção universal e integral ao povo 
brasileiro, as enormes demandas judiciais por falta 
de atendimento igualitário já superam a quantidade 
de bens e serviços que o sistema oferece. 

9. Assinale a alternativa que apresenta a frase 
corretamente quanto à flexão verbal e o uso de tempos 
e modos: 
a) Se eu não tivesse pensado nessa proposta, talvez 

não sairemos daqui tão cedo. 
b) Se não tivessem conseguido esse horário na TV, 

não haveriam pessoas suficientes para o 
lançamento. 

c) Para poder melhorar o atendimento, eles proporam 
que os médicos fossem transferidos para postos 
mais carentes. 

d) Ao perceber que o paciente estava bem, ele foi 
assistir o médico na maca ao lado. 

10. Assinale a alternativa que apresenta a flexão verbal 
INCORRETA: 
a) O posto de saúde deveria estar equipado, já faz dois 

meses que esperamos pelo material. 
b) Não quiseram que se mantivessem as ambulâncias 

à disposição do pronto-socorro. 
c) Tomaremos todas as medidas que se fizerem 

necessárias para que o material chegue logo. 
d) Enquanto não houverem medicamentos suficientes, 

não será possível abrir o ambulatório. 

11. Aqui é importante recordar o que afirma a Organização 
Mundial da Saúde sobre a relação entre 
macroeconomia e saúde. Segundo esta instituição, a 
angústia da doença e da morte prematura faz com que 
o controle das doenças seja uma preocupação central 
de todas as sociedades, motivando a inclusão da saúde 
entre os direitos humanos fundamentais, consagrado 
em leis internacionais. Para os indivíduos e famílias, a 
saúde traz a capacidade para o desenvolvimento 
pessoal e a segurança econômica no futuro, sendo a 
base para a produtividade do trabalho, a capacidade de 
aprender na escola e de crescer intelectual, física e 
emocionalmente. Em termos econômicos, a saúde e a 
educação são os dois pilares do capital humano, sendo 
que a boa saúde da população é insumo fundamental 
para a redução da pobreza, o crescimento e o 
desenvolvimento econômico de longo prazo (World 
Health Organization, 2001). 

  
Leia as assertivas abaixo: 

I. De acordo com a OMS, a atenção à saúde das 
populações deve estar classificada como um direito 
humano, pois, ao lado da educação, é um dos 
suportes que ajuda a mitigar a pobreza e 
desenvolver um país. 

II. A OMS afirma que, como o incremento da 
população mundial, a educação tornou-se o principal 
pilar de sustentação do desenvolvimento social e 
econômico de um país, seguido de perto pela 
assistência à saúde. 

III. A falta de recursos para a educação e para a saúde 
acarretam dificuldades de crescimento e de 
estabilidade, pois interferem diretamente na 
capacidade produtiva, na capacidade cognitiva e de 
desenvolvimento da pessoa. 

De acordo com o texto, a(s) única(s) assertiva(s) que 
está (estão) INCORRETA(S) é: 

a) Assertivas I e II 
b) Assertivas I e III 
c) Assertiva II. 
d) Assertivas I, II e III 

 
12. Assinale a oração em que há erro de uso ou colocação 

do pronome da palavra entre aspas: 
a) Ao despedir deles, não “nos” demos conta de que as 

coisas não andavam bem. 
b) A encomenda? “Entregarei-a” sem demora, caso o 

clima permita. 
c) Não estavam preparados para deixar Roma. “Deixá-

la” seria quase morrer! 
d) Embora a atitude dos assistentes pudesse ter sido 

mais pacífica, quem poderia “recriminá-los”? 
 

13. Assinale a alternativa correta em relação à regência 
nominal e/ou regência verbal: 
a) Se ao menos eu soubesse qual ideia você se refere! 
b) Para corroborar com a decisão da diretoria, Marlene 

enviou o relatório. 
c) Este ano estivemos atentos dos conselhos que nos 

deram. 
d) A maioria dos estudantes estava apta a fazer o 

exame. 
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14. Leia o diálogo a seguir: 
- Luiz, (1) _________ os enfermeiros chegaram tão 

molhados? 
- (2) ________vieram (3)_____pé. 
- Perderam o ônibus? 
- Sim, e estavam (4) _______, sem guarda-chuvas. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente os 
espaços vazios, de acordo com as regras de ortografia 
e uso de crase vigentes: 

a) (1) por quê – (2) porque – (3) à – (4) disprevenidos 
b) (1) porque – (2) por que – (3) a – (4) desprivenidos 
c) (1) por que – (2) porquê – (3) à – (4) desprevinidos 
d) (1) por que – (2) porque – (3) a – (4) desprevenidos 

 
15. Leia as frases a seguir: 

- (1) _______ 50 pessoas na sala de espera. 
- Esta cidade fica (2) ______ 90 km do maior rio do 

estado. 
- A palestra durou (3_______ uma hora. 
- O palestrante falou (4) ________ necessidade de 

solidariedade. 

Lembrando-se do conceito de homonímia, assinale a 
alternativa que preenche corretamente os espaços 
numerados: 

a) (1) Há cerca de – (2) acerca de – (3) cerca de – (4) a 
cerca de 

b) (1) Acerca de – (2) cerca de – (3) a cerca de – (4) a 
cerca de 

c) (1) A cerca de – (2) há cerca de – (3) cerca de – (4) 
acerca de 

d) (1) Há cerca de – (2) a cerca de – (3) cerca de – (4) 
acerca de 

 
16. Leia as sentenças a seguir: 

I. Todos os alunos, cujos trabalhos foram muito mal 
escritos, foram punidos. 

II. Todos os alunos cujos trabalhos foram muito mal 
escritos foram punidos. 

Considerando a pontuação das sentenças acima, 
assinale a alternativa correta: 

a) Na sentença I se entende que apenas os alunos que 
fizeram maus trabalhos foram punidos, enquanto na 
sentença II se entende que todos os alunos foram 
punidos. 

b) Ambas as sentenças afirmam que apenas os alunos 
que fizeram maus trabalhos foram punidos. 

c) Na sentença I se entende que todos os alunos foram 
punidos, enquanto a sentença II afirma que só foram 
punidos os que fizeram maus trabalhos. 

d) Ambas as sentenças afirmam que todos os alunos 
foram punidos. 

 
17. Um automóvel percorre em 6 horas uma certa distância 

a velocidade média de 60km/h. Quanto tempo seria 
necessário para percorrer essa mesma distância se a 
velocidade média fosse aumentada em 20 km/h? 
a) 3,5 horas. 
b) 5 horas. 
c) 4,5 horas. 
d) 4 horas. 

 
 
 

18. Um capital de $ 1.500,00 aplicado por três meses no 
regime dos juros compostos a taxa de 2% ao mês, 
resultará no montante de: 
a) $ 1.590,00 
b) $ 1.583,24 
c) $ 1.591,81 
d) $ 1.654,45 

 
19. Qual é a taxa de juros efetiva mensal correspondente a 

taxa de juros de 24% ao ano capitalizado 
mensalmente? Adote juros compostos. 
a) 2% ao mês. 
b) 1,75% ao mês. 
c) 1,81% ao mês. 
d) 2,30 % ao mês. 

 
20. Uma escola possui 420 alunos matriculados. Se a 

razão entre meninos e meninas foi de 9/6, determine o 
número de meninos matriculados. 
a) 224 
b) 273 
c) 252 
d) 283 

 
21. Com relação aos estilos de formatação no Word, é 

INCORRETO afirmar que: 
a) É possível modificar um estilo já existente e 

personalizá-lo para atender às suas necessidades. 
b) Estilos servem para aplicar rapidamente um 

conjunto de opções de formatação de forma 
consistente em todo o documento. 

c) É possível alterar a formatação (como o recuo de 
texto, cor e tamanho da fonte) apenas nos estilos 
aplicados a títulos e listas. 

d) É possível editar um estilo diretamente na galeria de 
Estilos, sem usar o texto no seu documento. 

 
22. "Rede local de computadores, circunscrita aos limites 

internos de uma instituição, na qual são utilizados os 
mesmos programas e protocolos de comunicação 
empregados na Internet". A definição acima se refere a 
um tipo de rede chamada: 
a) Skynet. 
b) Intranet. 
c) Internet. 
d) Subnet. 

 
23. A Microsoft traz em seu site as funções do Excel para 

Office 365, em português. Dentre estas funções estão: 
I. Remove os espaços do texto. 
II. Agrupa vários itens de texto em um único item de 

texto. 
III. Arredonda um número para um número de dígitos 

especificado 

Os nomes das funções listadas em I, II e III são, 
respectivamente e correta: 

a) ARRUMAR(), COMBINAR(), ARREDONDA()  
b) ARRUMAR(), CONCATENAR(), ARRED() 
c) REMOVER(), CONCATENAR(), ARREDONDA() 
d) REMOVER(), COMBINAR(), ARRED() 
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24. Dentre as utilidades dos serviços de cloud storage 
(armazenagem na nuvem), assinale a alternativa 
INCORRETA:  
a) Acessar arquivos quando estiver sem acesso à 

internet. 
b) Compartilhar arquivos com os pares. 
c) Acessar arquivos quando não se está no local do 

seu computador, como por exemplo fora do 
escritório ou em viagens. 

d) Fazer backup de dados. 

25. As cópias de segurança (backup) são imprescindíveis 
nas organizações. Elas podem ser armazenadas de 
diversas formas. O tipo de backup onde cópias são 
feitas apenas dos arquivos que foram modificados 
desde a última interação é denominado: 
a) Backup diferencial. 
b) Backup cumulativo. 
c) Backup completo. 
d) Backup incremental. 

26. A corrupção está sendo considerada, hoje, um 
fenômeno transnacional, fruto da intensa globalização e 
que precisa ser combatida por todos os países. Nesse 
contexto, a Lei Anticorrupção atendeu a compromissos 
internacionais decorrentes de convenções ratificadas 
pelo Brasil que estabeleceram regras de repressão à 
corrupção internacional. Podemos mencionar três 
marcos internacionais: 
I. Convenção Interamericana contra a Corrupção. 
II. Convenção aprovada pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). 

III. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 
IV. Convenção Esportiva e Cultural contra a Corrupção. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

27. Sobre o atual contexto social brasileiro podemos 
afirmar que: 
a) Salários baixos, conteúdos retrógrados, falta de 

infraestrutura, não são mais dificuldades enfrentadas 
pela educação brasileira, posto que a busca do 
progresso da sociedade prioriza esse aspecto. 

b) A realidade das instituições públicas de ensino é 
muito boa, visto que as instituições têm excelentes 
profissionais preparados para professarem o ensino, 
e valorizam o tempo que é dispensado para o 
exercício de sua profissão. 

c) A educação está sendo priorizada, pois a cada dia 
estamos evoluindo ainda mais nos nossos valores 
morais, o que pode ser observado no contexto social 
e político. 

d) A baixa qualidade de nossa educação pode ser 
observada sob diversos aspectos, onde o principal 
personagem é o aluno, que vive à margem da 
discriminação social por depender de uma escola 
pública que não satisfaz a necessidade de 
escolarização para sua inserção de forma igualitária 
na sociedade, que cada dia tem se tornado mais 
competitiva. 
 

28. Constituem atos lesivos à administração pública, 
nacional ou estrangeira, para os fins da Lei 
Anticorrupção, todos aqueles praticados pelas pessoas 
jurídicas (sociedades empresárias e às sociedades 
simples, personificadas ou não, independentemente da 
forma de organização ou modelo societário adotado, 
bem como a quaisquer fundações, associações de 
entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que 
tenham sede, filial ou representação no território 
brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que 
temporariamente), que atentem contra o patrimônio 
público nacional ou estrangeiro, contra princípios da 
administração pública ou contra os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: 
I. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, 

vantagem indevida a agente público, ou a terceira 
pessoa a ele relacionada. 

II. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou 
de qualquer modo subvencionar a prática dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei. 

III. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa 
física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus 
reais interesses ou a identidade dos beneficiários 
dos atos praticados. 

IV. No tocante a licitações e contratos. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 

 
29. Atualmente, os principais problemas estão relacionados 

com as práticas agropecuárias predatórias, o 
extrativismo vegetal (atividade madeireira) e a má 
gestão dos resíduos urbanos. Os principais agravantes 
de ordem rural e urbana são: 
I. Perda da biodiversidade em razão do desmatamento 

e das queimadas. 
II. Degradação e esgotamento dos solos por causa das 

técnicas de produção. 
III. Escassez da água pelo mau uso e gerenciamento 

das bacias hidrográficas. 
IV. Contaminação dos corpos hídricos por esgoto 

sanitário. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 

 
30. Foi encerrada a votação em 1º turno, no dia 12 de julho 

de 2019, na Câmara dos Deputados: 
a) Da Reforma Trabalhista. 
b) Da PEC 241, que altera o Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo 
Regime Fiscal. 

c) Da PEC contra Nepotismo na Administração 
Pública. 

d) Da Reforma da Previdência. 
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31. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes EXCETO: 
a) Exclusão da participação da comunidade para 

garantia da qualidade dos serviços prestados. 
b) Participação da comunidade. 
c) Descentralização, com direção única em cada esfera 

de governo. 
d) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

32. De acordo com a Lei Federal n° 8080 de 19/09/90 a 
saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros: 
I. Alimentação. 
II. Moradia. 
III. Saneamento básico. 
IV. Educação. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas a assertiva I está correta. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

33. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 
alocados como: 
I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da 

Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta. 

II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 

III. Investimentos previstos no Plano Trienal do 
Ministério do Trabalho. 

IV. Cobertura das ações e serviços de educação a 
serem implementados pelos Municípios, Estados e 
Governo Federal. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

34. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de 
Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de 
garantir o acesso aos cidadãos, o mais próximo 
possível de sua residência, a um conjunto de ações e 
serviços vinculados às seguintes responsabilidades 
mínimas: 
I. Assistência pré-natal, parto e puerpério. 
II. Atendimento de afecções agudas de maior 

incidência. 
III. Acompanhamento de pessoas com doenças 

crônicas de alta prevalência. 
IV. Suprimento / dispensação dos medicamentos da 

Farmácia Básica. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

35. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 
2017 é INCORRETO afirmar: 
a) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde 

individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos, 
cuidados paliativos e vigilância em saúde, 
desenvolvida por meio de práticas de cuidado 
integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 
multiprofissional e dirigida à população em território 
definido, sobre as quais as equipes assumem 
responsabilidade sanitária. 

b) A Atenção Básica será ofertada integralmente e 
gratuitamente a todas as pessoas, baseada em 
idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, 
nacionalidade, orientação sexual, identidade de 
gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, 
escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e 
outras. 

c) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia 
prioritária para expansão e consolidação da Atenção 
Básica. 

d) A Atenção Básica será ofertada integralmente e 
gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com 
suas necessidades e demandas do território, 
considerando os determinantes e condicionantes de 
saúde. 

 
36. As ações profiláticas podem ser estabelecidas de 

acordo com níveis de prevenção, que correspondem 
aos períodos da história natural da doença. Diante 
dessa afirmação, assinale abaixo a alternativa correta. 
I. A prevenção terciária corresponde às medidas 

aplicadas as consequências da doença, com o 
objetivo de recuperação total ou parcial do indivíduo, 
reintegrando-o à sociedade. 

II. A prevenção primária diz respeito ao insucesso do 
período pré-patogênico. Nesse tipo de prevenção as 
ações são dirigidas para as fontes de infecção, que 
incluem a sua identificação e intervenção o mais 
rápido possível e por meio do sacrifício ou 
isolamento e tratamento. 

III. Na prevenção secundária, as ações são 
abrangentes e de caráter geral, incluindo medidas 
inespecíficas e específicas. As medidas específicas, 
conhecidas também como segundo nível de 
prevenção, se dirigem a determinada doença, por 
meio de vacinação. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Apenas a assertivas II está correta. 
c) As assertivas I, II e III estão corretas 
d) Apenas a assertiva I e III estão corretas. 

 
  



Prefeitura de São José – Concurso Público – Edital 001/2019/SMS 
Cargo: 1260 - Médico Veterinário 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                Página 7 de 11 

TIPO 1 

37. As etapas de profilaxia podem ser agrupadas em: 
medidas de prevenção, de controle e de erradicação. 
Assinale a alternativa que indica somente medidas de 
prevenção. 
a) Destruição de cadáveres, Imunoprofilaxia, Vigilância 

Sanitária e Isolamento. 
b) Quarentena, Educação Sanitária, Imunoprofilaxia e 

Vigilância Sanitária. 
c) Isolamento, Saneamento do Ambiente, Notificação e 

Sacrifício. 
d) Interdição, Desinfecção, Quimioprofilaxia e 

Quarentena. 
 

38. De maneira geral, podemos considerar que as doenças 
ocorrem em três níveis quantitativos: endemia, 
epidemia e pandemia. Assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) A brucelose quando se instala numa propriedade 

pode ocasionar grande número de abortos, 
caracterizando inicialmente epizootia, e 
posteriormente se mantém na propriedade sob 
forma endêmica. 

b) A doença de Newcastle é provocada por um vírus 
que afeta as galinhas e foi diagnosticada 
inicialmente na Inglaterra. Em poucos anos difundiu-
se por vários países, caracterizando-se como 
pandemia. 

c) Quando a ocorrência de determinada doença numa 
região ultrapassa os limites normais esperados 
temos uma endemia ou enzootia. É o caso da 
mastite em bovinos, que é considerada endêmica 
para vacas leiteiras. 

d) A febre aftosa nos bovinos é uma doença que se 
difunde rapidamente no rebanho afetado, 
caracterizando-se como epidêmica. 
 

39. Com relação aos componentes da cadeia 
epidemiológica, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) As portas de entrada são consideradas como as vias 

pelas quais o agente infeccioso consegue penetrar 
no organismo animal. As principais formas de porta 
de entrada são: as vias respiratórias, digestiva, 
conjuntival, cutânea, cutânea, galactófora e 
onfaloflébica. 

b) O fenômeno de especificidade de eliminação é de 
grande importância no estudo epidemiológico, na 
medida em que fornece indicação dos mecanismos 
de transmissão da doença. 

c) Pode-se considerar como fonte de infecção os 
animais vertebrados nos quais o agente etiológico 
se aloja, sobrevive e se multiplica, sendo 
posteriormente eliminado para o meio ambiente, 
transmitindo-o para outros hospedeiros. 

d) Vias de eliminação são os mecanismos pelos quais 
a doença chega da fonte de infecção ao susceptível. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. As afirmativas a seguir se referem a medidas gerais de 
profilaxia.  
I. O Isolamento é uma das medidas de prevenção 

mais eficazes que pode ser utilizada objetivando-
se a não introdução de doenças no rebanho. É 
mais recomendado quando se pretende introduzir 
novos animais no país ou na propriedade. 
Consiste em manter os animais isolados em local 
apropriado para este fim, com observação dos 
mesmos por período mínimo de 14 dias. Neste 
período, pode-se colher material para exames 
laboratoriais.  

II. A Imunoprofilaxia tem por objetivo obter-se 
artificialmente um elevado nível de imunidade em 
uma determinada população. Procura-se alcançar, 
o grau de proteção mais próximo a 100%, que é 
influenciado pela infecciosidade do agente, 
susceptibilidade dos animais e condições do meio 
ambiente. 

III. Vigilância Sanitária são medidas efetuadas em 
fronteiras, feiras e exposições agropecuárias pelas 
autoridades sanitárias, que exigem atestados de 
sanidade ou de vacinação para determinadas 
doenças específicas, de acordo com a espécie 
animal. 

IV. A Interdição é adotada com bons resultados em 
áreas contaminadas quando as autoridades 
sanitárias determinam não somente o isolamento 
dos animais doentes, bem como se proíbe a saída 
destes e ainda de seus subprodutos.  

Com relação às afirmativas, assinale a alternativa 
correta. 

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

 
41. Com relação aos termos utilizados em uma 

investigação epidemiológica, assinale a alternativa 
correta. 
a) Surto trata-se de um ou mais animais doentes, numa 

área ou concentração pequena. 
b) Vetor é qualquer elemento que transporte 

determinado agente infeccioso. O vetor pode ser 
mecânico ou biológico. Vetor biológico é organismo 
que pode se contaminar com formas infectantes do 
parasita, transportando-o mecanicamente para 
determinado hospedeiro. 

c) Susceptível, é a qualidade do hospedeiro em 
relação a infecção ou invasão de seu organismo 
pelo parasita. 

d) Enfermidade é a etapa da doença ou agravo em 
nível orgânico, que se caracteriza pela presença de 
sintomatologia. 
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42. Leia atentamente as afirmativas abaixo. 
I. Doentes são os animais que apresentam sintomas 

de alguma doença, atribuídos aos efeitos do agente 
etiológico que albergam em seu organismo. Eles 
podem ser doentes típicos ou atípicos. Os doentes 
atípicos apresentam sintomas patognomônicos, 
sendo assim facilmente reconhecidos. 

II. Existem três tipos de animais portadores: os sadios, 
os em incubação e os convalescentes. Os 
portadores convalescentes são animais que já 
apresentaram sintomas, com cura clínica; 
entretanto, podem ainda eliminar ao agente 
etiológico. Isso ocorre na leptospirose e na 
salmonelose. 

III. O agente etiológico pode ser eliminado por 
diferentes vias; entretanto, de acordo com a doença, 
uma delas poderá ser a mais importante. Como por 
exemplo, na tuberculose, raiva e febre aftosa, são as 
secreções oro-nasais; na brucelose, as descargas 
vaginais e a placenta; e leptospirose a urina; na 
anemia infecciosa equina, o sangue. 

IV. A transmissão pode ocorrer sob forma 
horizontalsendo considerada ainda como congênita, 
esob forma vertical, que ocorre de animal para 
animal, pelo contato direto ou indireto. Diz-se que a 
transmissão é direta quando ocorre o contato entre a 
fonte de infecção e o animal susceptível, sem a 
interferência de veículos. É direta ainda quando há a 
participação de vetores e fômites. 

Assinale a sequência correta. 

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

 
43. A epidemiologia considera como sua unidade de 

interesse, portanto, o indivíduo, um grupo de indivíduos, 
seja de uma população constituída de pessoas ou de 
animais, incluindo-se os sadios, doentes e mortos.  
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A Organização Mundial da Saúde (OMS), define 

como saúde “o estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não apenas a ausência de 
doença”. 

b) Sob o ponto de vista etiológico, as doenças podem 
ser classificadas em infecciosas e não infecciosas. 
Sendo a infecciosa, segundo a OMS, aquela 
resultante de uma infecção. 

c) A doença pode ser definida como um 
desajustamento ou falha nos mecanismos de 
adaptação do organismo ou ainda como a ausência 
de reação aos estímulos a que ele está exposto. 

d) É importante considerar que a doença é 
determinada única e exclusivamente pela presença 
de um agente infeccioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. O agente, o hospedeiro e o meio ambiente, são 
elementos fundamentais que constituem o processo 
epidêmico. É importante considerá-los em conjunto, 
para se estabelecer os níveis em que deverão ser 
adotadas as medidas objetivando-se o controle e 
erradicação de determinada doença que esteja 
ocorrendo em dada população animal. Neste contexto, 
assinale a alternativa que possui apenas características 
do agente biológico e em particular os de caráter 
infectocontagioso, que contribuem para que ele possa 
persistir em determinado sistema ecológico. 
a) Raça, Densidade Populacional, Virulência, 

Temperatura. 
b) Estado fisiológico, Densidade Populacional, 

Resistência, Variabilidade. 
c) Virulência, Patogenicidade, Variabilidade, 

Antigenicidade. 
d) Estado fisiológico, Infecciosidade, Idade, 

Resistência. 
 

45. Assinale o agente etiológico envolvido no relato de 
caso. 
“No mês de maio de 2019, uma granja de matrizes de 
corte com 40 semanas de vida, apresentou elevado 
índice de mortalidade. O serviço veterinário estadual de 
SC foi notificado. Foi realizada necropsia e colheita de 
material (coração, Intestino, baço, tonsilas e ovários) 
para análise laboratorial, que apresentou diagnóstico 
positivo para o agente etiológico do tifo aviário. Para 
controle e erradicação foram tomadas medidas de 
caráter geral e específicas. Foi realizado o sacrifício 
sanitário de todas as aves do núcleo em matadouro 
frigorífico com SIF, destruição dos ovos existentes no 
incubatório e produzidos na granja até a saída de todas 
as aves para abate. Após a saída de todas as aves as 
instalações passaram por limpeza e desinfecção e 
vazio sanitário”. 

a) Salmonella Pullorum 
b) Salmonella Gallinarum 
c) Eimeria Tenella 
d) Escherichia Coli 

 
46. O Conselho Nacional de Saúde, de acordo com a 

Resolução 218 de 06 de março de 1997, reconhece o 
médico veterinário como um dos profissionais 
responsáveis pelo desenvolvimento de atividades em 
saúde pública. Com relação as competências do 
médico veterinário listadas abaixo, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Conhecimento soa regulamentos, normas e leis que 

respaldam a sua ação. 
b) Conhecimentos dos fatores de risco e pontos críticos 

de controle. 
c) Conhecimento das estratégias de combate às 

enfermidades. 
d) Conhecimento básico das enfermidades de origem 

animal. 
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47. Até o dia 31 de maio de 2019, o estado de SC 
apresentou 27 focos de raiva em bovinos e equinos, 
num total de onze municípios acometidos pela doença. 
Com relação a raiva, assinale a resposta INCORRETA. 
a) No caso dos bovinos, o principal transmissor e 

portador do vírus rábico é o morcego hematófago, e 
entre eles o Desmodus Rotundus, que é o principal 
nas Américas. Os morcegos insetívoros e frugívoros 
não mantém o vírus na natureza, não sendo 
considerados reservatórios. 

b) Para o diagnóstico deve-se levar em consideração 
os sintomas e a evolução da doença, mas deve ser 
confirmado laboratorialmente pela pesquisa de 
corpúsculos de inclusão no cérebro, denominados 
de Corpúsculos de Negri. 

c) É uma enfermidade infectocontagiosa causada por 
vírus, aguda, determinada principalmente por sinais 
nervosos, caracterizados por agressividade, 
mudanças de comportamento, paralisia progressiva 
e morte. É uma zoonose grave. 

d) A porta de entrada do vírus rábico no organismo é a 
via cutânea, pela mordida de animais raivosos ou 
portadores que estejam eliminando o vírus com a 
saliva. 

 
48. As leishmanioses referem-se a uma variedade de 

doenças causadas por protozoários do gênero 
Leishmania. São doenças infecciosas, transmitidas por 
mosquitos flebotomíneos, apresentando curso crônico 
com sinais cutâneos, mucocutâneos e sistêmicos. Com 
relação a leishmaniose, a assinale a alternativa correta. 
a) Apesar da existência de tratamento para os animais, 

ele não é aconselhável. Recomenda-se o sacrifício 
do animal, pelo fato do mesmo constituir-se em 
reservatório, e portanto, mantenedor do ciclo de 
infecção. 

b) Na América Latina, o agente responsável pela 
leishmaniose visceral é a Leishmaniabraziliensis. 

c) A leishmaniose canina é de caráter víscero-cutâneo 
crônico, causada pela L.infantum e L. chagasi. 

d) A sorologia é o método preferencial para o 
diagnóstico da leishmaniose cutânea, apresentando 
menor valor para a leishmaniose visceral. 

 
49. Com relação a brucelose, assinale a alternativa correta. 

a) As brucelas são bactérias que acometem 
determinados hospedeiros, sem assim espécie-
específicas. 

b) O ring-test é uma prova de triagem para brucelose 
realizada em amostras de leite, sendo indicativa da 
situação sanitária do rebanho. 

c) Como medida profilática, recomenda-se a vacinação 
de todo rebanho bovino. 

d) No Brasil, as espécies bovina e canina são as mais 
envolvidas com infecções em humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. “Quase três meses após a notificação dos primeiros 
casos de toxoplasmose em Santa Maria (RS), o surto 
da doença no município gaúcho continua preocupando 
médicos e autoridades sanitárias. De março até junho 
de 2018, 569 pessoas tiveram diagnóstico confirmado e 
312 casos estão sob investigação. Segundo o 
Ministério Público Federal, os números já configuram o 
maior surto de toxoplasmose do mundo. O alerta maior 
é entre gestantes – pelo menos 50 receberam resultado 
positivo para a doença e 145 apresentaram sintomas e 
também estão sendo investigadas. O surto tem como 
causa provável a contaminação pela água, com 
possível contaminação de hortaliças como causa 
secundária”. 
Fonte:  
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-
05/municipio-do-rs-confirma-460-casos-de-
toxoplasmose 

Com relação ao surto descrito acima, a provável forma 
evolutiva do parasita envolvida na infecção dos 
indivíduos foi: 

a) Taquizoítos. 
b) Oocistos. 
c) Cistos. 
d) Bradizoítos. 

 
51. As leptospiroses são antropozoonoses, de elevada 

prevalência entre animais silvestres e domésticos, de 
distribuição mundial, ocorrendo endemicamente em 
todos os continentes. O homem é introduzido na cadeia 
epidemiológica de maneira acidental, por contato direto 
ou indireto com animais ou suas excreções, contraindo 
a doença. Com relação a leptospirose, assinale a 
alternativa correta. 
a) O sorovar icterohahemorrhagiae é o principal nos 

casos humanos no Brasil, evidenciando o papel das 
ratazanas na epidemiologia da enfermidade. 

b) A letalidade na leptospirose humana pode ser 
considerada baixa. 

c) Não apresenta relevância epidemiológica na 
leptospirose os índices pluviométricos elevados e a 
falta de infraestrutura de saneamento básico. 

d) Os gatos apresentam importância epidemiológica, 
pois após a ingestão de ratos infectados passam a 
apresentar sintomas clínicos evidentes e 
leptospirúria. 

 
52. Com relação a tuberculose, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
a) A alimentação do gado com cama de frango não 

representa risco para a ocorrência de tuberculose. 
b) O bacilo da tuberculose tem alto grau de 

patogenicidade para o homem. 
c) A tuberculose apresenta amplo espectro de 

infecciosidade nos animais, sendo mais frequente 
em bovinos e suínos e rara em equinos. 

d) O leite cru contaminado e seus subprodutos são as 
principais vias de transmissão de M. bovis para o 
homem. 
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53. Considerando-se os fatores de risco para as pessoas 
que trabalham com atividades relacionadas a raiva, 
assinale a alternativa correta. 
a) Utilização de esquema de vacinação anti-rábicapré-

exposição com controle sorológico para pesquisa de 
anticorpos anti-rábicossoroneutralizantes, cujo título 
mínimo deve ser de 1,0 UI/ml de soro. 

b) Preocupar-se com as atividades de educação em 
saúde com as pessoas envolvidas. 

c) Utilização de esquema de vacinação anti-rábicapré-
exposição com controle sorológico para pesquisa de 
anticorpos anti-rábicossoroneutralizantes, cujo título 
mínimo deve ser de 0,5 UI/ml de soro. 

d) Utilização de esquema de sorovacinação. 
 

54. “Na década de 70, a suinocultura brasileira sofreu com 
o aparecimento da Peste Suína Africana (PSA). Neste 
momento, surge com grande repercussão a 
necessidade de abate de milhões de suínos na China 
em razão do reaparecimento da doença. Esta 
constatação terá grande influência no setor da 
suinocultura no mundo, uma vez que a China é 
conhecida por todos como o maior produtor, maior 
importador e maior consumidor de carne suína no 
mundo”. 
Fonte:http://portalpubvet.com.br/index.php/2019/05/17/p
este-suina-africana-na-china/. Com relação a PSA, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
a) No ciclo doméstico, usualmente, os carrapatos se 

infectam através da ingestão de sangue de um suíno 
infectado, levando a infecção transovariana destes 
artrópodes, e consequente disseminação de 
carrapatos infectados. 

b) Para sua transmissão, necessita de carrapatos do 
gênero Ornithodoros, os quais não existem no 
Brasil.  

c) A ocorrência de surtos, em países onde a doença 
não existia anteriormente, está quase sempre 
relacionada a alimentação de suínos com restos de 
comida contaminados, oriundos de aviões e navios 
egressos de zonas onde a doença é enzoótica. 

d) Até o momento não há possibilidade de se recorrer 
ao uso de vacinas como forma de prevenção contra 
a PSA. 

 
55. Algumas crianças de uma creche do município onde 

você mora apresentaram concomitantemente, febre, 
palidez, tosse, perda de peso e algumas apresentaram 
também quadro digestivo. Ao leucograma, várias 
crianças apresentaram eosinofilia. Esta creche mantém 
playground como caixa de areia para desenvolvimento 
de atividades recreativas. A provável enfermidade, seu 
agente etiológico e forma infectante são 
respectivamente: 
a) Larva migrans visceral, Ancilostomacanimum e 

larva. 
b) Larva migrans cutânea, Toxocara canis e larva L3. 
c) Larva migrans visceral, Toxocara canis e larva. 
d) Larva migrans cutânea, Ancilostomacaninum e ovos. 

 
 
 
 
 
 

56. Com relação a contribuição do médico veterinário nas 
ações de vigilância epidemiológica e sanitária, para 
controle de zoonoses, analise as afirmativas a seguir. 
I. Do ponto de vista administrativo, o médico 

veterinário pode administrar os programas de 
controle de zoonoses, compreendendo a realização 
de diagnósticos, avaliação de situações de risco, 
redirecionamento da atenção e análise da evolução 
e coordenar as atividades e articulação entre os 
setores veterinário e humano, na área da saúde. 

II. Pode atuar no que diz respeito aos recursos 
humanos, como na capacitação e treinamento em 
serviços, dos técnicos e auxiliares no planejamento, 
execução e acompanhamento de medidas 
relacionadas ao controle das zoonoses, capacitação 
de pessoas ou grupos de alto risco, e a extensão 
desta capacitação ou alguma medida relativa, à 
população geral.  

III. Quanto as ações de vigilância epidemiológica, o 
profissional pode detectar zoonoses emergentes ou 
reemergentes, bem como novos riscos. 

IV. Quanto aos aspectos de investigação 
epidemiológica, o médico veterinário deve buscara a 
utilização de animais para o monitoramento de 
perigos ambientais, realizar amostragens 
representativas, periódicas e sistemáticas com a 
finalidade de monitorar a situação das zoonoses 
prevalentes, auxiliar no desenvolvimento de normas 
técnicas. 

Assinale a sequência correta. 

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

 
57. A teníase e a cisticercose não podem ser consideradas 

como entidades nosológicas autônomas e sim como 
partes de um complexo denominado de Complexo 
teníase-Cisticercose. Trata-se de grave problema de 
saúde pública, de natureza parasitária, onde são de 
fundamental importância os componentes 
socioeconômicos e culturais. Com relação a Teníase e 
Cisticercose, assinale a alternativa correta. 
a) Os bovinos são os hospedeiros intermediários da 

forma larvária da Taeniasolium. 
b) Os suínos são os hospedeiros intermediários da 

forma larvária da Taeniasaginata. 
c) Na teníase, a principal via de transmissão para o 

homem é a carne crua ou mal cozida contendo 
proglotese/ou ovos de tênias. 

d) O homem é o hospedeiro definitivo da Taeniasolium. 
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58. O mormo é uma importante zoonose, cuja letalidade 
dos casos clínicos humanos é alta. Em abril de 2015, 
no município de São Cristóvão do Sul em SC, um 
equino apresentou sintomatologia clínica compatível 
com mormo e o serviço veterinário oficial foi notificado. 
O foco foi confirmado laboratorialmente e desde então 
o estado vem tomando as medidas necessárias para 
controle e saneamento dos focos, evitando a sua 
disseminação. Até o dia 13 de maio de 2016 o órgão 
oficial estadual totalizava entre encerrados e em 
saneamento, 22 focos com 30 animais sacrificados, 
todos da espécie equina.  
Fonte: 
http://www.cidasc.sc.gov.br/defesasanitariaanimal/files/
2012/08/Nota-Técnica-Mormo-13-05-2016.  

Com relação ao mormo, assinale a alternativa correta. 

a) A infecção humana ocorre por contato com 
secreções e úlceras cutâneas de animais doentes, 
bem como através de objetos contaminados. A via 
de penetração do agente no ser humano envolve a 
pele e mucosas nasal e ocular. 

b) É uma doença infectocontagiosa provocada pelo 
vírus Burkholderiamallei. 

c) O Mormo não está presente na Lista de Doenças de 
Notificação Obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial 
da Instrução Normativa/MAPA nº 50, de 24/09/2013. 

d) Pode apresentar-se na forma aguda ou crônica, 
sendo que a primeira acomete mais os equinos e a 
forma crônica é mais comum em asininos e muares. 

 
59. É uma doença infecciosa de alta contagiosidade, de 

caráter agudo, causada por diferentes tipos de vírus. 
Normalmente acomete boca, língua, úbere e espaços 
interdigitais. Os principais sintomas são perda de 
apetite, salivação, dificuldade de locomoção, cascos 
deformados, perda de peso e manqueira. Não há 
tratamento específico, sendo ele sintomático. A 
vacinação dos animais em áreas não livres da doença é 
a melhor medida profilática. Embora a enfermidade 
esteja praticamente sob controle no Brasil, as 
atividades de vigilância são relevantes. Qual a doença 
relatada?  
a) Scrapie. 
b) Febre Aftosa. 
c) Foot-Rot. 
d) Ectima Contagioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Esta doença foi diagnosticada no Brasil a primeira vez 
em 1978, em ovinos de três anos, provavelmente 
importados da Inglaterra. Depois foi novamente 
diagnosticada em 1985 em animais importados que se 
encontravam em quarentena. Sua última notificação foi 
em 1995 no Rio Grande do Sul, em ovinos da raça 
Sulfolk. É uma enfermidade que acomete animais e 
humanos. Manifesta-se com perda neuronal 
progressiva, crônica, sem natureza inflamatória, 
causada por uma partícula proteica infectante. Afeta 
animais adultos e raramente acomete animais com 
menos de um ano de idade. O prurido é o sinal clínico 
dominante quando a doença clínica está evidente. Não 
há tratamento específico para ela. Qual a doença 
relatada? 
a) Scrapie. 
b) Ectima Contagioso. 
c) Raiva. 
d) Polioencefalomalácia. 

 


