
concurso público

002. Prova objetiva

agente de controle de vetores

� você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

09.02.2020	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorg
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia a tirinha para responder às questões de números 01 a 03.

EI, PAI! TENHO
MUITAS COISAS PARA

CONVERSAR COM
VOCÊ!

É...? QUE
BOM...

... GERALMENTE VOCÊ
CONVERSA COMIGO
SOBRE AS MUITAS

COISAS QUE
VOCÊ NÃO TEM...

(Ciça, in: Pagando o pato, Coleção L&PM Pocket, vol. 551)

01. É correto afirmar que, no último quadrinho, o pai

(A) afirma que não tem muitas coisas para conversar 
com o filho.

(B) avisa que tem muitas coisas para conversar com o 
filho.

(C) critica o comportamento do filho por conversar com 
ele apenas para reivindicar coisas.

(D) repreende o filho, mas este surpreendentemente não 
fica muito assustado.

(E) reclama com o filho por este exagerar muito nas con-
versas longas e chatas.

02. Com a fala do 2o quadrinho – É...? Que bom... –, nota-se 
que o pai está contente, mas no último quadrinho ele é

(A) irônico.

(B) compreensivo.

(C) otimista.

(D) melancólico.

(E) afetuoso.

03. Na frase – Como pai e filho conversam entre si, fica claro, 
na tirinha, que se trata de uma relação entre os membros de 
uma família. – a palavra em destaque expressa sentido de

(A) finalidade.

(B) tempo.

(C) dúvida.

(D) comparação.

(E) causa.

Leia o texto para responder às questões de números 04 a 11.

Considerando-se que a vida social é fundamental à 
existência dos seres humanos, é na família que se dá início 
ao processo de socialização, educação e formação para o 
mundo. Os grupos familiares caracterizam-se por vínculos 
biológicos, mas sua constituição não se limita apenas ao 
aspecto da procriação e da preservação da espécie, pois é um 
fenômeno social.

As famílias são grupos primários, nos quais as relações 
entre os indivíduos são baseadas na força dos sentimentos 
entre as pessoas, o que justifica, muitas vezes, o amor existente 
entre pais e filhos adotivos, logo sem relação consanguínea.

Assim, laços que unem os indivíduos em família não 
são sustentados pela lógica da troca, a partir de um cálculo 
racional. Ao contrário, a família é um grupo informal, ao qual as 
pessoas estão ligadas por afeto e afinidade e, por conta desses 
sentimentos, criam vínculos que garantem a convivência, além 
da cooperação econômica.

Mesmo que por motivos quaisquer os indivíduos venham 
a se separar não mais residindo no mesmo local, obviamente 
continuam a constituir uma família, principalmente no aspecto 
legal.

Embora seja um fenômeno social presente em todas as 
culturas, os grupos familiares e as relações de parentesco 
manifestam-se de formas peculiares, dependendo dos 
costumes de um determinado povo ou sociedade, podendo 
sofrer alterações como consequência direta das transformações 
sociais, econômicas e políticas, dentro de uma mesma cultura.

(brasilescola.uol.com.br/sociologia/família-não-apenas-um-grupo-mas- 
um-fenomeno-social.htm. Acesso em 21.10.2019. Adaptado)

04. Com base nas informações do texto, é correto afirmar 
que

(A) a formação da família caracteriza-se por aspectos 
biológicos que se limitam à procriação e à preserva-
ção da espécie.

(B) o amor existente entre pais e filhos adotivos não  
depende da subjetividade característica do ambiente 
familiar.

(C) a ligação entre os membros de uma família deve ser 
baseada na lógica da troca e nas operações racionais.

(D) em cada grupo cultural, a família recebe influências 
diferentes e pode ter características diversas.

(E) os costumes de um determinado povo sofrem altera-
ções, sem manifestações da família.

05. Na frase do 1o parágrafo – Os grupos familiares  caracteri-
zam-se por vínculos biológicos, mas sua constituição não 
se limita apenas ao aspecto da procriação e da preserva-
ção da espécie, pois é um fenômeno social. – o autor

(A) faz uma exposição dos tipos de laços que definem 
uma família.

(B) descreve vários aspectos relacionados à procriação.

(C) ressalta a existência e a sobrevivência das pessoas.

(D) apresenta uma contradição entre vínculo biológico e  
fenômeno social.

(E) define detalhadamente os processos sociais.
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10. Releia o trecho:

... a família é um grupo informal, ao qual as pessoas 
estão ligadas por afeto e afinidade...

As palavras destacadas podem ser substituídas sem  
alteração de sentido, respectivamente, por:

(A) natural e dificuldade.

(B) excêntrico e simpatia.

(C) excêntrico e acomodação.

(D) descontraído e semelhança.

(E) determinado e simpatia.

11. Considere a passagem:

As famílias são grupos primários, nos quais as rela-
ções entre os indivíduos são baseadas na força dos sen-
timentos entre as pessoas, o que justifica, muitas vezes, 
o amor existente entre pais e filhos adotivos, logo sem 
relação consanguínea.

Nesse trecho, o vocábulo destacado que expressa o  
sentido de ausência e privação é:

(A) nos.

(B) entre.

(C) na.

(D) dos.

(E) sem.

12. Assinale a alternativa em que a pontuação está usada de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Lembranças da infância em família, são gravadas 
no coração, por isso momentos simples ficam ines-
quecíveis, sendo que o ingênuo ato de brincar juntos 
ajuda a formar um adulto mais feliz.

(B) Lembranças da infância em família são gravadas no 
coração por isso, momentos simples ficam inesquecí-
veis, sendo que o ingênuo ato de brincar juntos ajuda 
a formar um adulto mais feliz.

(C) Lembranças da infância em família são gravadas no 
coração, por isso momentos simples ficam, inesque-
cíveis, sendo que o ingênuo ato (de brincar juntos) 
ajuda a formar um adulto mais feliz.

(D) Lembranças da infância em família são gravadas no 
coração, por isso momentos simples ficam inesquecí-
veis, sendo que o ingênuo ato de brincar juntos ajuda 
a formar, um adulto mais feliz.

(E) Lembranças da infância em família são gravadas no 
coração, por isso momentos simples ficam inesquecí-
veis, sendo que o ingênuo ato de brincar juntos ajuda 
a formar um adulto mais feliz.

06. Uma frase que condiz com a informação do 4o parágrafo 
é:

(A) Principalmente do ponto de vista legal, se as pessoas 
de uma família forem morar em lugares diferentes, con-
tinuarão a fazer parte daquela família.

(B) Os motivos pelos quais os indivíduos se separam 
dentro de uma mesma família não podem ser motivos 
quaisquer e dependem do processo de socialização.

(C) Mesmo que o aspecto legal separe os membros de 
uma família, eles podem se encontrar e residir no 
mesmo local.

(D) A separação dos membros de uma família, obvia-
mente, acarreta, por qualquer motivo, desarticulação 
do núcleo familiar.

(E) A residência no mesmo local garante a estabilidade 
da constituição das pessoas.

07. Um título adequado ao texto é:

(A) Vínculos obscuros constituem uma família.

(B) A organização familiar como manifestação social.

(C) As relações das pessoas não implicam a família.

(D) A família é uma das instituições mais antigas.

(E) A família tem a função de formar um indivíduo feliz.

08. No último parágrafo, o autor

(A) alerta sobre os perigos relacionados à família e às 
mudanças culturais.

(B) apresenta uma lista das formas peculiares como a 
família se comporta numa mesma sociedade.

(C) informa sobre as diferentes influências que a família 
sofre de acordo com a sociedade em que está inserida.

(D) narra as atividades que um grupo familiar desenvolve 
em diferentes sociedades.

(E) lembra que a família não é o primeiro grupo social 
em que o indivíduo superará diferenças sociais.

09. Assinale a alternativa em que conste palavra com sentido 
figurado.

(A) Os grupos familiares caracterizam-se por vínculos 
biológicos...

(B) As famílias são grupos primários…

(C) ... laços que unem os indivíduos em família não são 
sustentados...

(D) Mesmo que por motivos quaisquer os indivíduos ve-
nham a se separar...

(E) ... um fenômeno social presente em todas as culturas...
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MateMática

16. Jéssica vai trocar os aventais dos funcionários de seu 
restaurante. A costureira pediu 90 centímetros de com-
primento de tecido para fazer cada avental. Para fazer 
16 aventais, Jéssica precisará entregar de tecido para a 
costureira, em metros, pelo menos,

(A) 13,60.

(B) 14,40.

(C) 15,20.

(D) 15,80.

(E) 16,90.

17. Maria dará uma festa e calculou para cada convidado 
700 mL de bebida. Sabendo-se que Maria convidará  
150 pessoas, o total, em litros, de bebida que Maria deverá 
comprar é de, pelo menos,

(A) 90.

(B) 97.

(C) 100.

(D) 105.

(E) 110.

18. Lúcia comprou 1,8 Kg de tomate na feira e pagou  
R$ 4,32. Também comprou 1 Kg de batata e pagou  
R$ 4,00. A diferença entre o valor do quilograma da  
batata em relação ao valor do quilograma do tomate  
nessa feira é

(A) R$ 1,60.

(B) R$ 1,50.

(C) R$ 1,40.

(D) R$ 1,30.

(E) R$ 1,20.

19. Thamiris está fazendo a contagem regressiva para sua 
viagem. Sabendo-se que faltam 81 dias para sua viagem, 
pode-se afirmar que faltam

(A) 9 semanas e 3 dias.

(B) 10 semanas e 3 dias.

(C) 10 semanas e 6 dias.

(D) 11 semanas.

(E) 11 semanas e 4 dias.

13. Assinale a alternativa que apresenta o emprego do pro-
nome e a colocação pronominal corretos de acordo com 
a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Os membros de uma família bem estruturada nunca 
se preocupam com as possíveis alterações sociais.

(B) É possível dizer que nos dias de hoje a família passa 
por forte reestruturação, mesmo assim precisamos 
preservar-lhe.

(C) Se fala pouco sobre a adoção de crianças, porque 
as famílias ainda preferem insistir em ter filhos  
biológicos.

(D) Quando sabe-se que pais e filhos são felizes, todos 
felicitam-los.

(E) A inclusão da mulher no mercado de trabalho  
causou-a transtornos, pois ela não dedica-se mais 
exclusivamente aos afazeres domésticos.

14. Assinale a alternativa em que a concordância das palavras 
está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Fazem muitos anos que a família vem sofrendo  
modificações em sua estrutura tradicional.

(B) Nas famílias modernas, o número de filhos vem sendo 
reduzido, além de as mulheres tornarem-se mães com 
mais idade.

(C) Os conflitos entre pais e filhos nem sempre significa 
desconstruções familiares.

(D) Muita afeição e muita compreensão é necessário 
para que uma família tenha convivência feliz.

(E) A família, geralmente, refletem a sociedade de seu 
tempo com os seus costumes.

15. Quanto à regência e ao uso da crase, está correta,  
segundo a norma-padrão da língua portuguesa, a frase:

(A) À partir de um grupo familiar, obtêm-se informações 
sobre os problemas de uma pessoa.

(B) Uma família cercada sob muito amor sempre propor-
ciona à felicidade.

(C) As pessoas não foram criadas para viverem sozi-
nhas, mas graças à Deus formam famílias, para as 
quais devem amar.

(D) Pais e filhos lembram sempre que se devem respeitar 
pelas diferenças entre as gerações, embora isso as 
vezes não ocorra.

(E) É inegável que cada um de nós carrega experiências 
diversas, porém devemos nossos valores à família.
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r a s c u n h o20. Clara fará coquetel de frutas para uma festa. Para cada 
20 convidados, Clara calculou 2,5 litros dessa bebida. 
Sabendo-se que para essa festa foram convidadas  
58 pessoas, o total de coquetel de frutas que Clara fará 
é de

(A) 6,0 L a 6,5 L.

(B) 6,5 L a 7,0 L.

(C) 7,0 L a 7,5 L.

(D) 7,5 L a 8,0 L.

(E) 8,0 L a 8,5 L.

21. Breno arrecadou 326,2 Kg de sabão em pó para doar 
às instituições filantrópicas de sua cidade. Ele conseguiu 
diferentes embalagens de sabão em pó: 23 pacotes de  
5 Kg, 48 pacotes de 2 Kg e o restante em pacotes de  
1,6 Kg. O total de pacotes de sabão em pó de 1,6 Kg que 
Breno arrecadou foi

(A) 56.

(B) 64.

(C) 72.

(D) 80.

(E) 88.

22. Letícia usa lentes de contato nos dois olhos. No estojo 
onde ela guarda as lentes para dormir, deve colocar  
3 mL de um produto para cada lente. Letícia comprou um 
recipiente desse produto com 120 mL. Se ela utilizar as 
lentes todos os dias e seguir a recomendação da quan-
tidade de produto corretamente, o número de dias que o 
produto desse recipiente durará é igual a

(A) 40.

(B) 35.

(C) 30.

(D) 25.

(E) 20.

23. Na Padaria Estrela, um bolo inteiro confeitado custa 

R$ 116,00. Gisele comprou  desse bolo e pagou por 

essa parte do bolo o valor de

(A) R$ 85,00.

(B) R$ 87,00.

(C) R$ 88,00.

(D) R$ 90,00.

(E) R$ 92,00.
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r a s c u n h o24. Benjamin foi comprar uma geladeira, e o modelo que ele 
desejava custava R$ 2.400,00 a prazo. Se pagar à vista, 
Benjamin terá 10% de desconto no valor. O valor dessa 
geladeira à vista é de

(A) R$ 2.260,00.

(B) R$ 2.240,00.

(C) R$ 2.200,00.

(D) R$ 2.160,00.

(E) R$ 2.000,00.

25. Um ambulatório médico agendou o total de 475 consul-
tas para o mês de janeiro. Nesse ambulatório, 12% das 
consultas agendadas nesse mês não foram realizadas. O 
número de consultas realizadas no mês de janeiro nesse 
ambulatório foi

(A) 408.

(B) 412.

(C) 418.

(D) 422.

(E) 428.

26. Paola compra verduras e legumes de uma empresa que 
faz entregas em domicílio. Ela recebeu a seguinte tabela 
com as ofertas da semana:

Ofertas da semana  
(válidas de 06.01.20 a 11.01.20)

Produto Preço – 1 quilograma

Banana prata R$ 3,20

Cebola R$ 2,60

Laranja pera R$ 2,00

Mamão R$ 6,00

Vagem R$ 9,00

Paola comprou 0,8 Kg de banana prata, 2 Kg de laranja 
pera e um mamão de 2,1 Kg. A compra de Paola totalizou 
o valor de

(A) R$ 15,16.

(B) R$ 16,60.

(C) R$ 17,60.

(D) R$ 19,16.

(E) R$ 20,60.
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30. André comprou uma lona retangular para toldo de 2,5 m 
de comprimento por 2,0 m de largura. Pagou o total de 
R$ 1.050,00. O valor do metro quadrado da lona desse 
toldo é

(A) R$ 175,00.

(B) R$ 180,00.

(C) R$ 190,00.

(D) R$ 200,00.

(E) R$ 210,00. 

r a s c u n h o

Considere a tabela para responder às questões de números 
27 e 28.

Cardápio Casa da Família

Pratos Preço  
Meia Porção

Preço  
Porção Inteira

Picanha Grelhada R$ 18,80 R$ 29,60

Filé Mignon à Parmegiana R$ 17,75 R$ 27,50

Strogonoff de Filé Mignon R$ 16,70 R$ 25,40

Filé de Frango Grelhado R$ 14,30 R$ 20,60

Linguiça Grelhada R$ 12,15 R$ 16,30

Peixe à Dorê R$ 13,40 R$ 18,80

27. No restaurante Casa da Família, o cardápio traz opções 
de porção inteira e meia porção. Uma família foi almoçar 
e pediu uma porção inteira de picanha grelhada, meia 
porção de strogonoff de filé mignon e uma porção inteira 
de peixe à dorê. O valor total que essa família gastou 
com os pratos pedidos foi

(A) R$ 48,90.

(B) R$ 65,10.

(C) R$ 66,15.

(D) R$ 73,80.

(E) R$ 82,50.

28. O restaurante Casa da Família faz entregas em domicí-
lio. Cobra o mesmo valor dos pratos do cardápio e um 
acréscimo de R$ 4,50 pela entrega. Janaina pediu meia 
porção de filé mignon à parmegiana e meia porção de filé 
de frango grelhado para serem entregues em sua casa. 
Janaina solicitou ao restaurante que enviasse troco para 
R$ 50,00. O troco que Janaina deve receber é

(A) R$ 9,55.

(B) R$ 10,45.

(C) R$ 11,65.

(D) R$ 13,45.

(E) R$ 17,95.

29. Kelly vai colocar moldura de gesso em toda a volta do 
teto de seu consultório. Sabendo-se que seu consultório 
é retangular e possui 3,8 m por 2,6 m de comprimento, a 
moldura de gesso terá, em metros, o total de

(A) 12,8 m.

(B) 10,7 m.

(C) 10,2 m.

(D) 9,0 m.

(E) 6,4 m.
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34. A Leishmaniose visceral é uma zoonose de evolução 
crônica, com acometimento sistêmico, e, se não trata-
da, pode levar a óbito até 90% dos casos. A transmissão 
ocorre

(A) quando pessoas doentes mantêm contato direto com 
outras saudáveis, que nunca tiveram a doença, por-
tanto não têm imunidade.

(B) pelo contato direto com animais silvestres (pacas, 
gambás, capivaras, cães) infectados pelo flebótomo.

(C) quando o protozoário é liberado no ambiente devido 
à ausência de coleta e tratamento de esgoto, con-
taminando indivíduos que andam descalços nesses 
locais.

(D) quando fêmeas de insetos flebotomíneos picam 
cães ou outros animais infectados e depois picam o 
homem transmitindo o protozoário Leishmania.

(E) pelo contato direto com cães e gatos infectados pelo 
protozoário, que já estão manifestando sintomas da 
doença.

35. A fêmea do Aedes aegypti deposita seus ovos, preferen-
cialmente, em ambientes com água limpa e parada, nas 
paredes internas dos criadouros, próximos à superfície 
da água. Para continuar seu ciclo de vida, o ovo

(A) eclode no período de aproximadamente 3 meses, 
continua o seu ciclo de vida passando pelas fases de 
ninfa, larva e adulto.

(B) que, em temperaturas acima de 15 °C, eclode 24 ho-
ras após a postura, passando pelas fases de pupa, 
larva e adulto.

(C) vai depender da temperatura e umidade para dar 
continuidade ao seu ciclo de vida, passando de ninfa 
para adulto, nos meses de verão com temperaturas 
acima de 35 °C.

(D) permanece na água até que esta atinja uma tempe-
ratura em torno de 40 °C, para eclodir, dando con-
tinuidade ao ciclo de vida do mosquito, passando 
pelas fases de ninfa, larva e adulto.

(E) permanece viável até 1 ano em ambiente seco, 
quando em contato com a água dá continuidade ao 
seu ciclo de vida, passando pelas fases de larva, 
pupa e adulto.

conhecimentos esPecíficos

31. Um usuário do SUS, apresentando uma situação de saúde 
mais grave, deve ser atendido mais rapidamente do que 
os demais que apresentam uma situação clínica mais leve. 
Nesse caso, aplica-se na prática um princípio do SUS,  
denominado

(A) integralidade.

(B) equidade.

(C) acolhimento.

(D) hierarquização.

(E) seletividade.

32. As atividades de controle do Aedes aegypti devem  
ser executadas rotineiramente em toda área urbana do 
município, com a finalidade de levantar índices (predial, 
Breteau, recipientes, etc) para o monitoramento das 
ações executadas e os redirecionamentos necessários 
para impedir epidemias futuras de arboviroses, como 
dengue, zika e chikungunya. A meta estabelecida para o 
índice de infestação

(A) não pode ser superior a 1%.

(B) ideal é de 5 a 8%.

(C) não pode ser inferior a 10%.

(D) tem que ser mantida entre 10% e 15%.

(E) não pode ser superior a 25%.

33. No último ano, Agentes de Controle de Vetores (ACV) de 
um município X encontraram 165 insetos (percevejos, 
conhecidos popularmente como barbeiros, procotó, etc), 
transmissores do protozoário Trypanosoma cruzi, na área 
urbana do município. Após análise laboratorial, verificou-
-se que 45% desses insetos estavam infectados com o 
respectivo protozoário. Diante desse fato, a equipe de 
saúde deve

(A) orientar a população para procurar a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) e ser vacinada contra a febre ama-
rela.

(B) orientar a população para capturar os animais que 
são reservatórios naturais do protozoário como gam-
bás, cães, pacas, etc.

(C) estar atenta para a ocorrência de casos autóctones 
de doença de Chagas no município.

(D) orientar a população a usar repelente durante o dia, 
evitando contato com o percevejo.

(E) solicitar que os ACV realizem pulverizações semanais 
nos imóveis próximos às áreas onde foram captura-
dos os insetos.



10PCAN1901/002-AgControleVetores-Manhã

39. Os morcegos são passíveis de adquirir e transmitir várias 
enfermidades, como a raiva, por isso quando encontra-
dos caídos, imóveis ou agressivos, não devem ser mani-
pulados diretamente. O controle de morcegos

(A) pode ser realizado pela população disponibilizando 
bebedouros com água açuca rada e frutas ao anoite-
cer, pois os morcegos são grandes disseminadores 
de sementes.

(B) deve ser realizado fornecendo pasta vampiricida 
para a população que está imunizada, capturar e 
aplicar nos morcegos.

(C) não deve ser realizado, pois trata-se de animais que 
estão em risco de extinção e apenas o morcego hema-
tófago (alimenta-se de sangue) transmitindo raiva.

(D) deve ser realizado por profissionais devidamente 
imunizados contra a raiva, além de utilizar os equipa-
mentos de segurança como luvas de raspa de couro, 
máscara e roupas adequadas.

(E) pode ser realizado colocando rodencida na formu-
lação de pó de contato no forro dos imóveis, para  
exterminar os roedores que vivem no forro, antes 
que envelheçam e desenvolvam asas.

40. Vedar frestas e buracos em paredes e assoalhos; evitar 
a proliferação de baratas; colocar telas nas janelas e  
saquinhos de areia nas soleiras das portas; evitar folha-
gens densas, trepadeiras, arbustos, bananeiras junto à 
parede e muros nas casas; vistoriar roupas e calçados 
antes de vesti-los; proteger as mãos com luvas, usar cal-
çados fechados no campo, terrenos baldios, jardins são 
medidas preventivas para evitar acidentes com

(A) serpentes e mosquitos.

(B) aranhas e pombos.

(C) caramujos e camundongos.

(D) serpentes e ratos.

(E) aranhas e escorpiões.

36. A raiva é uma zoonose infectocontagiosa, causada por  
vírus, que atinge mamíferos, inclusive o homem, causando 
distúrbios no Sistema Nervoso Central, com aproxima-
damente 100% de letalidade. Em áreas com circulação 
das variantes do vírus rábico de cães e gatos devem-se 
realizar ações de controle como:

(A) vacinação antirrábica em massa, de cães e gatos 
(domiciliados e não domiciliados).

(B) cães e gatos suspeitos de raiva devem ser observa-
dos por 3 dias no domicílio.

(C) todo animal com diagnóstico clínico ou laboratorial 
para raiva deve ser vacinado imediatamente.

(D) cães ou gatos magros, com unhas grandes, devem 
ser recolhidos, mantidos em observação por 40 dias 
e encaminhados para eutanásia.

(E) cães ou gatos agressores devem ser capturados e 
encaminhados para eutanásia imediatamente.

37. A toxoplasmose é um grave problema de saúde pública, 
principalmente para gestantes, recém-nascidos e pes-
soas com defesas imunológicas diminuídas. Trata-se de 
uma infecção causada por um protozoário encontrado 
nas fezes de gatos e outros felinos e a transmissão pode 
ocorrer

(A) por meio da picada de fêmeas infectadas de pulgas 
que parasitam os gatos.

(B) pelo contato direto com gatos em idade avançada, 
quando passam a manifestar sintomas da doença, 
por encontrarem-se na fase final da vida.

(C) principalmente pela ingestão de água ou alimentos 
contaminados mal cozidos e também de mãe para 
filho durante a gestação.

(D) pelo contato direto com pessoas doentes, que pas-
sam a eliminar a forma infectante do parasita através 
da respiração, 3 dias antes do início dos sintomas.

(E) pelo contato direto com fezes de aves, que também 
eliminam a forma infectante do protozoário no am-
biente.

38. Na aplicação de rodenticidas na formulação de iscas 
granuladas, em locais de risco para a transmissão de 
doenças relacionadas aos roedores como leptospirose, 
deve-se usar equipamento de proteção individual (EPI) 
adequado à manipulação dessa formulação, composto 
por:

(A) óculos de segurança e macacão de manga longa.

(B) luva impermeável de uso profissional e macacão ou 
conjunto (calça e blusa).

(C) conjunto de calça e blusa e óculos de segurança.

(D) máscara facial com filtro combinado e luva de látex.

(E) vestimentas de proteção a agentes químicos (lavá-
veis ou macacão descartável hidro-repelente).
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