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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 008/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  TAUBATÉ- SP 

MÉDICO VETERINÁRIO 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ – SP – MÉDICO VETERINÁRIO 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

               

46 47 48 49 50           

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Conhecimento SUS 
Conhecimentos Específicos 

15 
20 
15 

Total de questões  50 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 5. 
 
Bullying é caso de saúde pública 

Fabrício Carpinejar 
 

Bullying não é brincadeira, não é gozação, não é 
simples deboche. 

Se adultos têm dificuldades de lidar com críticas e 
ofensas, imagine crianças e adolescentes, muito mais 
carentes pela aceitação social.  

Aquele que diz que bullying sempre existiu e que 
em sua época só não tinha esse nome, de que o ato é 
inofensivo e consiste em naturais implicâncias, não 
entende do que está falando.  

A violência psicológica e física é hoje 
potencializada pelas redes sociais, a ponto de não dar 
descanso as suas vítimas, a ponto de não permitir uma 
trégua no sofrimento e na perseguição. 

Eu sofri bullying na passagem dos anos 70 para 
80. Fui agredido em corredor polonês, chacotado com 
chuva de papéis, segurado pelas pernas do alto do 
segundo andar do refeitório, com as merendas roubadas, 
obrigado a entregar mesada, preso no banheiro da escola 
por doze horas, ridicularizado com os piores apelidos, com 
as calças arriadas na frente dos colegas. 

Mas resisti pois acabava a escola e eu ainda 
resgatava o amor da família para compensar.  

Não havia internet, celular, aplicativos. Eu tomava 
fôlego antes de retornar ao ambiente desesperador. Podia 
respirar um pouco, livre daquela vida de impropérios. O 
máximo que acontecia no turno inverso era descobrir que 
não tinha sido convidado a uma festa.  

Durante a tarde e a noite, ficava offline aos 
ataques. A residência funcionava como esconderijo, como 
ferrolho. Existia um espaço para recuperar a coragem e 
enfrentar novamente a turma no dia seguinte. 

Se eu fosse criança atualmente não sei se 
sobreviveria. Não sei se aguentaria. Não sei o que seria 
de mim. Não sei se estaria aqui.  

Porque atualmente o aluno oprimido não tem mais 
um minuto de proteção e de segurança. Com Facebook, 
Instagram e WhatsApp, é bombardeado vinte e quatro 
horas com ameaças, memes e insinuações. Não é apenas 
excluído das rodinhas presenciais, mas de todas os 
grupos virtuais. Pode ser recusado, bloqueado, 
ridicularizado, para todos verem.  Não há quem se blinde a 
tanta maldade, não há quem saia ileso de tamanha 
crueldade. 

Conversas inofensivas são printadas, fotos são 
viralizadas, pontos fracos são expostos sem direito de 
defesa. Trata-se de uma enxurrada imprevisível de fake 
news pessoal, acima dos diques familiares e das 
barricadas terapêuticas. 

É como viver no deserto emocional, na insolação 
atemporal do medo. Não tem como se curar de uma dor 
que lá vem outra e outra e outra, até perder a pele das 
palavras e a alma cansar de doer. Não se conta nem de 
paz para desabafar e duvidar do que está acontecendo.  

O bullying é epidêmico, não é mais um problema 
educacional, é caso de saúde pública. 
Fonte: https://blogs.oglobo.globo.com/fabricio-carpinejar/post/bullying-e-
caso-de-saude-publica.html 
 

1) Com relação ao texto acima, é CORRETO afirmar 
que: 
a) O advento das redes sociais intensificou o Bullying e 
aumentou a exposição das vítimas. 
b) O bullying era mais agressivo na época em que não 
havia internet, pois, além das agressões psicológicas, 
havia também agressões físicas. 
c) O abrigo familiar torna mais fácil a superação do 
bullying. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Assinale a alternativa em que todas as palavras da 
sequência apresentem ditongo decrescente. 
a) refeitório; trégua; arriadas; família. 
b) brincadeira; aceitação; noite; virtuais. 
c) banheiro; aguentaria; impropérios; emocional. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Assinale a alternativa em que todas as palavras da 
sequência apresentem dígrafo vocálico. 
a) simples; crianças; descanso; ambiente. 
b) adolescente; chacotado; ferrolho; rodinhas. 
c) residência; presenciais; direito; terapêuticas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) No trecho “Podia respirar um pouco, livre daquela 
vida de impropérios.”, o termo destacado poderia ser 
substituído sem prejuízo de sentido por: 
a) agressões. 
b) ofensas. 
c) humilhações. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) No trecho “A violência psicológica e física é hoje 
potencializada pelas redes sociais”, a expressão em 
destaque se classifica sintaticamente como: 
a) Complemento nominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Agente da passiva. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Leia a tirinha abaixo . 

 
Com relação à tirinha, considere as seguintes 
afirmações: 
I- No primeiro quadrinho, o período é constituído por 
uma oração principal e duas subordinadas. 
II- No primeiro quadrinho, as orações subordinadas 
são adverbiais, sendo classificadas respectivamente 
como temporal e final. 
III- No terceiro quadrinho, a expressão “de lombinho” 
classifica-se como predicativo do sujeito. 
Assinale a alternativa que indique as afirmações 
CORRETAS. 
a) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 

https://blogs.oglobo.globo.com/fabricio-carpinejar/post/bullying-e-caso-de-saude-publica.html
https://blogs.oglobo.globo.com/fabricio-carpinejar/post/bullying-e-caso-de-saude-publica.html
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b) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
c) Todas estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
Observe a tirinha abaixo para responder às questões 
de 7 a 10. 
 

 
 
7) Com relação à tirinha, a irritação do anjo Gabriel, 
evidenciada no último quadrinho por sua expressão 
facial associada à interjeição “Ei!”, pode ser 
justificada pelo fato de: 
a) sua argumentação, pautada no relato de cenas 
horríveis, alcança um efeito contrário ao esperado, 
despertando a incredulidade ao invés de medo nos 
anjinhos. 
b) sua argumentação, pautada no relato de cenas 
horríveis, alcança um efeito contrário ao esperado, 
despertando interesse ao invés de medo nos anjinhos. 
c) sua argumentação, pautada no relato de cenas 
horríveis, alcança um efeito contrário ao esperado, 
despertando o riso ao invés do medo nos anjinhos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Assinale a alternativa em que a oração em destaque 
possua a mesma classificação sintática que a seguinte 
oração:  “Queria ver o inferno”. 
a) Ele parecia não ligar para a situação. 
b) Tenho esperança de encontrarem o culpado. 
c)  A melhor coisa dessa vida é ter paz. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Com relação ao período “aposto que você também 
nunca viu, Gabriel!”, assinale (V) para as afirmações 
verdadeiras e (F) para as falsas no que se refere à sua 
estrutura sintática. 
(    ) A oração principal não apresenta sujeito. 
(  ) A oração subordinada se classifica como 
substantiva objetiva direta. 
(  ) Os termos “também” e “nunca” exercem 
respectivamente as funções sintáticas de adjunto 
adnominal e adjunto adverbial.   
(   ) O termo “Gabriel” exerce a função sintática de 
vocativo. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA. 
a) F – V – F – V. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – F – V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Com relação à estrutura sintática empregada pelo 
anjo em seu relato sobre o que presenciou no inferno, 
pode-se afirmar que: 

a)  O período é constituído por três orações subordinadas 
adjetivas restritivas reduzidas, sendo a primeira de 
particípio e as demais de gerúndio. 
b) O período é constituído por três orações subordinadas 
adjetivas explicativas, sendo a primeira de particípio e as 
demais de gerúndio. 
c) O período é constituído por três orações subordinadas 
substantivas objetivas diretas reduzidas, sendo a primeira 
de particípio e as demais de gerúndio. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
11) Em relação ao emprego do hífen, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Erva-doce, couve-flor, beija-flor e inter-regional. 
b) Anti-social, auto-retrato, cão-de-guarda e para-quedas. 
c) Bem-te-vi, hiper-realista, vice-presidente e erva-doce. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Leia o quadrinho abaixo: 

 
 
O quadrinho acima tem seu efeito de humor garantido 
porque: 
a) religião é uma palavra de valor subjetivo. 
b) as caricaturas contribuem para o pano de fundo, 
discursivamente. 
c) o título filosofia barata adquire sentido literal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Identifique o período, entre as opções abaixo, cuja 
construção se resuma a uma oração principal e uma 
oração subordinada substantiva subjetiva. 
a) É importante ter humildade em um cenário totalmente 
inédito no mundo. 
b) O trabalho de limpeza tem envolvido agentes de 
estados e municípios, voluntários e organizações não 
governamentais, nem sempre com o acompanhamento do 
governo federal. 
c) A questionamentos parecidos, a assessoria de 
imprensa da Marinha remeteu a reportagem ao hotsite que 
a instituição criou para informar o público. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14)Leia o poema da autora Hilda Hilst: 
 
Tateio. A fronte. O braço. O ombro. 
O fundo sortilégio da omoplata. 
Matéria-menina a tua fronte e eu 
Madurez, ausência nos teus claros 
Guardados. 
Ai, ai de mim. Enquanto caminhas 
Em lúcida altivez, eu já sou o passado. 
Esta fronte que é minha, prodigiosa 
De núpcias e caminho 
É tão diversa da tua fronte descuidada. 
Tateio. E a um só tempo vivo 
E vou morrendo. Entre terra e água 
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Meu existir anfíbio. Passeia 
Sobre mim, amor, e colhe o que me resta: 
Noturno girassol. Rama secreta. 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
a) „amor‟ é aposto. 
b) „De núpcias e caminho‟ é adjunto adverbial no texto. 
c) „Sobre‟ é preposição do verbo passear, que é transitivo 
indireto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Observe o diálogo entre as personagens do Mangá 
a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 
 

 
Histórias em quadrinhos configuram-se como um 
gênero de texto semiótico (que sincronizam diversas 
linguagens) que se cristalizaram em diversas culturas, 
no ocidente e no oriente. Elas apresentam diversos 
recursos de linguagem capazes de convencionar 
efeitos multissignificativos, sobretudo em termos 
verbais. Com essas pequenas considerações, analise 
as alternativas abaixo e marque a opção INCORRETA. 
a) Uma das personagens do quadrinho ganha dois 
presentes, mas a frase “leve-a com você na missão de 
hoje” apresenta um objeto direto na forma de pronome 
oblíquo que se refere apenas à kunai (uma arma ninja). 
b) Na frase “é meio pesada por causa do formato” 
apresenta um desvio de concordância relacionado à flexão 
do adjetivo. 
c) O balãozinho de fala com a palavra „aqui!‟ pode ser 
considerado uma frase independente formada apenas pelo 
advérbio. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO  SUS  

16) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de 
setembro de 1990 e suas alterações. Art. 7º As ações e 
serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema 
Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) integralidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 
b) universalidade de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 
em todos os níveis de complexidade do sistema. 
c) preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de 
setembro de 1990 e suas alterações. Leia o artigo 
abaixo e complete a lacuna: 
Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade__________. 
a) crescente 
b) decrescente  
c) regular 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 
1990 e suas alterações. Art. 14-A.  As Comissões 
Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas 
como foros de negociação e pactuação entre gestores, 
quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único 
de Saúde (SUS).         Parágrafo único.  A atuação das 
Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por 
objetivo:          
I - decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros 
e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em 
conformidade com a definição da política 
consubstanciada em planos de saúde, aprovados 
pelos conselhos de saúde.           
II - definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e 
municipal, a respeito da organização das redes de 
ações e serviços de saúde, principalmente no tocante 
à sua governança institucional e à integração das 
ações e serviços dos entes federados.   
III - fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito 
sanitário, integração de territórios, referência e 
contrarreferência e demais aspectos vinculados à 
integração das ações e serviços de saúde entre os 
entes federados.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas III. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
19) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de 
setembro de 1990 e suas alterações.Art. 28. Assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Os cargos e funções de chefia, direção e 
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo 
integral. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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b) Os servidores que legalmente acumulam três cargos ou 
empregos poderão exercer suas atividades em mais de 
um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
c) O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos 
servidores em regime de tempo integral, com exceção dos 
ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou 
assessoramento. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 
2017. Política Nacional de Atenção Básica. Os 
princípios e diretrizes, a caracterização e a relação de 
serviços ofertados na Atenção Básica serão 
orientadores para a sua organização nos municípios. 
Com base nessa informação leia o trecho abaixo:  
Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas 
condições de vida e saúde e de acordo com as 
necessidades das pessoas, considerando que o 
direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e 
deve atender à diversidade. Ficando proibida qualquer 
exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, 
nacionalidade, etnia, orientação sexual, identidade de 
gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, 
escolaridade ou limitação física, intelectual, funcional, 
entre outras, com estratégias que permitam minimizar 
desigualdades, evitar exclusão social de grupos que 
possam vir a sofrer estigmatização) . 
Estamos se refererindo a : 
a) Universalidade. 
b) Equidade. 
c) Integralidade. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
21) Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 
2017. Política Nacional de Atenção Básica. 3.3 – 
Funcionamento leia o trecho abaixo e complete a 
lacuna: 
Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde 
tenham seu funcionamento com carga horária mínima 
de 40 horas/semanais, no mínimo ______ dias da 
semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso 
facilitado à população. Horários alternativos de 
funcionamento podem ser pactuados através das 
instâncias de participação social, desde que atendam 
expressamente a necessidade da população, 
observando, sempre que possível, a carga horária 
mínima descrita acima. 
a) 6 (seis) 
b) 7 (sete) 
c) 5 (cinco) 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
22) De acordo com a  Portaria nº 2.436, de 21 de 
setembro de 2017. Política Nacional de Atenção 
Básica. São consideradas equipes de Atenção Básica 
para Populações Específicas: 3.6 - Especificidades da 
Estratégia Saúde da Família Com base nessa 
informação leia o trecho abaixo e complete a lacuna :  
Os agentes comunitários de saúde, os 
auxiliares/técnicos de enfermagem extras e os 
auxiliares/técnicos de saúde bucal cumprirão carga 
horária de até ______horas semanais de trabalho e 
deverão residir na área de atuação. 
a) 30 (trinta) 
b) 40 (quarenta) 
c) 20 (vinte) 
d) Nenhuma das alternativas.  

23) Segundo a  Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 
2017. Política Nacional de Atenção Básica. Sobre as 
Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) leia o 
trecho abaixo e complete as lacunas  :  
As eSFR prestarão atendimento à população por, no 
mínimo, ______dias mensais, com carga horária 
equivalente a _________horas diárias. 
a) 14 (quatrorze) / 8 (oito) 
b) 20 (vinte) / 6 (seis) 
c) 25 (vinte e  cinco) / 4 (quatro) 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
24) De acordo com a Norma Operacional da 
Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002. 60. Os 
municípios habilitados em gestão plena da atenção 
básica ampliada estarão passíveis de desabilitação 
quando: 
Assinale a alternativa INCORRETA 
a) descumprirem as responsabilidades assumidas na 
habilitação do município. 
b) apresentarem situação irregular na alimentação dos 
Bancos de Dados Nacionais, estabelecidos como 
obrigatórios pelo MS, por 2 (dois) meses consecutivos ou 
3 (três) meses alternados. 
c) não cumprirem as metas de cobertura vacinal para 
avaliação da Atenção Básica. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Conforme o Plano Nacional de Saúde 2016-
2019.Leia o trecho abaixo :  
Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde 
nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da 
Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede 
de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das 
Pessoas com Doenças Crônicas. 
A qual objetivo o trecho refere-se ? 
a) Objetivo 04. 
b) Objetivo 02. 
c) Objetivo 07. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
26) Segundo a  Plano Nacional de Saúde 2016-2019, a 
respeito das  doenças crônicas não transmissíveis leia 
as afirmativas abaixo:  
I- A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) mostrou que 
em 2013, uma proporção de 21,4% de indivíduos com 
18 anos ou mais que se referem diagnosticados no 
Brasil com hipertensão arterial, o que corresponde a 
31,3 milhões de pessoas.  
II- No mesmo ano a pesquisa estimou que no Brasil 
6,2% a população de 18 anos ou mais de idade 
referiram diagnóstico médico de diabetes, o 
equivalente a um contingente de 9,1 milhões de 
pessoas. Além disso, 12,5% das pessoas de 18 anos 
ou mais de idade (18,4 milhões) tiveram diagnóstico 
médico de colesterol alto em 2013 (13,0% na área 
urbana e 10,0% na área rural).  
III- A PNS apurou que 4,4% de pessoas de 18 anos ou 
mais de idade referiram diagnóstico médico de asma 
(ou bronquite asmática) no Brasil. Na área urbana este 
indicador foi de 4,6%, enquanto na área rural foi de 
3,1%. Com referência às doenças cardiovasculares 
(DCV), em 2013, 4,2% (6,1 milhões) de pessoas de 18 
anos ou mais de idade tiveram algum diagnóstico 
médico de alguma doença do coração. Na área urbana, 
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a proporção de pessoas com o diagnóstico foi maior 
(4,4%) que na área rural (3,0%).  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
27) Conforme o Plano Nacional de Saúde 2016-
2019.2.5.7. Transplantes, leia as afirmativas abaixo: 
I- O Sistema Brasileiro de Transplantes é líder em 
crescimento na América Latina e no mundo em 
doadores efetivos nos últimos quatro anos. Em 
relação ao número de doadores efetivos, 
considerando a população estimada pelo IBGE, 
alcançamos 6,60 doadores efetivos por milhão de 
população no primeiro semestre de 2015.    
II- O número de transplantes de órgãos sólidos 
realizados no SUS dobrou em 2014 em relação ao ano 
de 2002, passando de 5.266 para 10.677, considerando 
tanto os transplantes de células e tecidos, quanto de 
órgãos. A porcentagem de aceitação em relação à 
autorização familiar para a doação alcançou 58% em 
2014.   O Registro Nacional de Doadores Voluntários 
de Medula Óssea (REDOME), alcançou em 2015 mais 
de 3,7 milhões de doadores cadastrados, sendo o 
terceiro maior registro mundial de doadores 
voluntários de medula óssea. 
III- A evolução sustentada no número de doadores e 
do número total de transplantes de órgãos se deve à 
manutenção dos investimentos feitos pelo Governo 
Federal na estruturação do Sistema Nacional de 
Transplantes (SNT) e na capacitação dos atores 
envolvidos, bem como às campanhas anuais de 
sensibilização promovidas para despertar a 
solidariedade das famílias.   
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
28) Conforme as  Diretrizes Operacionais do Pacto 
pela Saúde. A. Saúde do Idoso  2. Ações estratégicas: 
Leia o trecho abaixo: 
Instrumento de cidadania com informações relevantes 
sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um 
melhor acompanhamento por parte dos profissionais 
de saúde.  
Estamos se referindo a : 
a) Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. 
b) Manual de Atenção Básica à Saúde da Pessoa Idosa. 
c) Programa de Educação Permanente à Distância da 
Pessoa Idosa. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
29) Conforme as Diretrizes Operacionais do Pacto pela 
Saúde. 4.2. Objetivos do Sistema de Planejamento do 
SUS:  
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Pactuar diretrizes gerais para o processo de 
planejamento no âmbito do SUS e o elenco dos 
instrumentos a serem adotados pelas quatro esferas de 
gestão. 
 b) Formular metodologias e modelos básicos dos 
instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação 
que traduzam as diretrizes do SUS, com capacidade de 

adaptação às particularidades de cada esfera 
administrativa. 
c) Promover a análise e a formulação de propostas 
destinadas a adequar o arcabouço legal no tocante ao 
planejamento do SUS. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
30) Conforme as Diretrizes Operacionais do Pacto pela 
Saúde.6. Regulação da Atenção à Saúde e Regulação 
Assistencial 6.1. Para efeitos destas diretrizes, serão 
adotados os seguintes conceitos: Relacione as 
colunas abaixo: 
1-  Regulação da Atenção à Saúde: 
2- Contratação: 
3- Regulação do Acesso à Assistência ou Regulação 
Assistencial: 
(  ) conjunto de atos que envolvem desde a habilitação 
dos serviços/prestadores até à formalização do 
contrato na sua forma jurídica. 
(   ) tem como objeto a produção de todas as ações 
diretas e finais da atenção à saúde, dirigida aos 
prestadores de serviços de saúde, públicos e 
privados.  
(   ) conjunto de relações, saberes, tecnologias e ações 
que intermediam a demanda dos usuários por 
serviços de saúde e o acesso a estes. 
Assinale  a alternativa CORRETA. 
a) 2-1-3. 
b) 1-2-3. 
c) 3-1-2. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
31)  Conforme as Diretrizes Operacionais do Pacto 
pela Saúde. E. Promoção da saúde, com ênfase na 
atividade física regular e alimentação saudável 1. 
Objetivos:  
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da 
Saúde, de responsabilidade dos três gestores.  
b) Enfatizar a mudança de comportamento da população 
brasileira de forma a internalizar a responsabilidade 
individual da prática de atividade física regular, 
alimentação adequada e saudável e combate ao 
tabagismo. 
c) Articular e promover os diversos programas de 
promoção de atividade física já existentes e apoiar a 
criação de outros. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
32) Conforme a Política Nacional de Regulação do 
Sistema Único de Saúde - SUS. Art. 2º - As ações de 
que trata a Política Nacional de Regulação do SUS 
estão organizadas em três dimensões de atuação, 
necessariamente integradas entre si: Leia o trecho 
abaixo :  
Tem como objeto os sistemas municipais, estaduais e 
nacional de saúde, e como sujeitos seus respectivos 
gestores públicos, definindo a partir dos princípios e 
diretrizes do SUS, macrodiretrizes para a Regulação 
da Atenção à Saúde e executando ações de 
monitoramento, controle, avaliação, auditoria e 
vigilância desses sistemas. 
Estamos se referindo a : 
a) Regulação do Acesso à Assistência. 
b) Regulação de Sistemas de Saúde. 
c) Regulação da Atenção à Saúde. 
d) Nenhuma das alternativas.  
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33) Conforme a Política Nacional de Regulação do 
Sistema Único de Saúde - SUS. Leia o artigo abaixo e 
complete a lacuna: 
Art. 7º - A área técnica da regulação do acesso será 
estabelecida mediante estruturas denominadas 
Complexos Reguladores, formados por unidades 
operacionais denominadas centrais de regulação, 
preferencialmente, descentralizadas e com um nível 
central de ___________________. 
a) coordenação e integração 
b) organização e estruturação  
c) coordenação e estruturação 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
34) De acordo com a Norma Operacional da 
Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002. . O PDR 
deverá ser elaborado na perspectiva de garantir: a) O 
acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua 
residência, a um conjunto de ações e serviços 
vinculados às seguintes responsabilidades mínimas: 
I- cobertura universal do esquema preconizado pelo 
Programa Nacional de Imunizações, para todas as 
faixas etárias. 
II-  ações de promoção da saúde e prevenção de 
doenças. 
III- tratamento das intercorrências menos comuns na 
infância. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas III. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
35) De acordo com a Norma Operacional da 
Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002.1 da 
Elaboração do Plano Diretor de Regionalização. Leia 
os contextos abaixo: 
[1] Instituir o Plano Diretor de Regionalização - PDR 
como instrumento de ordenamento do processo de 
regionalização da assistência em cada estado e no 
Distrito Federal, baseado nos objetivos de definição 
de prioridades de intervenção coerentes com as 
necessidades de saúde da população e garantia de 
acesso dos cidadãos a todos os níveis de atenção. [2] 
O PDR fundamenta-se na conformação de sistemas 
funcionais e resolutivos de assistência à saúde, por 
meio da organização dos territórios estaduais em 
regiões/microrregiões e módulos assistenciais; da 
conformação de redes hierarquizadas de serviços; do 
estabelecimento de mecanismos e fluxos de referência 
e contra-referência intermunicipais, objetivando 
garantir a integralidade da assistência e o acesso da 
população aos serviços e ações de saúde de acordo 
com suas necessidades. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas o primeiro contexto está correto. 
b) Apenas o segundo contexto está correto. 
c) Os dois contextos estão corretos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
36) Assinale verdadeiro ou falso para as seguintes 
doenças infectocontagiosas: 

(   ) A raiva é uma zoonose infectocontagiosa, causada 
por vírus do gênero Lyssavirus, que atinge mamíferos, 
inclusive o homem, causando distúrbios no Sistema 
Nervoso Central, sendo seu prognóstico fatal, em 
praticamente, todos os casos.  
(  ) A leishmaniose tegumentar, é uma doença 
infectocontagiosa, causada pelo protozoário do 
gênero Plasmodium. É uma infecção zoonótica que 
afeta, principalmente, o homem, acometendo pele e 
mucosas. 
(    ) A malária é uma doença infectocontagiosa febril 
aguda, cujos agentes etiológicos são protozoários 
transmitidos por vetores. O quadro clínico típico é 
caracterizado por febre alta, acompanhada de 
calafrios, sudorese profusa e cefaleia, que ocorrem em 
padrões cíclicos, dependendo da espécie de 
plasmódio infectante. No Brasil, três espécies de 
Plasmodium causam Malária em seres humanos: P. 
malariae, P. vivax e P. falciparum. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) V, F, V. 
b) V, V, F. 
c) F, V, F. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) O ___________ é um nematódeo hematófago do 
intestino delgado de cães e gatos, usualmente, causa 
diarreia com sangue. Este parasita encontra-se, 
principalmente, em regiões de clima tropical ou 
subtropical. A via de infecção pode ser feita pela pele, 
oral ou por meio do leite materno. A localização deste 
parasita nos animais é no intestino delgado. Este 
parasita apresenta cápsula bucal subglobulosa, com 
três pares de dentes situados na margem ventral do 
orifício oral. Apresenta coloração branco acinzentada 
ou avermelhada.  
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna acima. 
a) Ancylostoma caninum 
b) Toxocara canis 
c) Dipylidium caninum 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Quais são as doenças que a vacina V4, previne em 
gatos? 
a) Raiva, rinotraqueite, panleucopenia, leucemia felina. 
b) Calicivirose, rinotraqueite, panleucopenia e clamidiose. 
c) Calicivirose, panleucopenia, leucemia felina. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) O objeto da zootecnia é o____________, ou seja, o 
animal que pertence a uma espécie criada e 
reproduzida pelo homem, dotada de mansidão 
hereditária e que proporciona algum proveito ao 
homem.  
Complete a lacuna corretamente. 
a) animal nativo 
b) animal doméstico 
c) animal selvagem 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) Os gatos domésticos possuem alta incidência de 
afecções orais particulares. Atualmente, tem utilizado-
se técnicas radiográficas para buscar informações que 
venham auxiliam nos tratamentos. Existem dois tipos 
de técnicas radiográficas intraorais mais utilizadas na 
odontologia veterinária: a técnica ___________, onde o 
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filme é colocado paralelo ao longo do eixo do dente, e 
o feixe de raios X direcionado, perpendicularmente, ao 
plano do dente e do filme. E a técnica __________, a 
qual é realizada quando o dente a ser radiografado 
não está em paralelo com o filme radiográfico; existe 
um ângulo entre eles e esse ângulo é bisseccionado 
com uma linha imaginária e, assim, o feixe de raios X é 
direcionado para essa linha de bissecção.  
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas acima: 
a) paralelismo / bissetriz 
b) inter proximal / paralelismo  
c) infra orbital / inter proximal 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
41) Qual o período gestacional dos cães, bovinos, 
coelhos e ovelhas respectivamente? 
a) 60, 280, 32, 151. 
b) 32, 335, 19, 114. 
c) 60, 335, 32, 114 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
42) Analise as afirmativas abaixo sobre os diferentes 
tipos de placentas existentes e qual espécie 
pertencem cada uma. 
I - A placenta é o órgão responsável pelas trocas de 
gases entre mãe e feto, bem como pelo transporte de 
nutrientes que ocorrem durante o período gestacional.  
II - Os animais monotremados possuem placenta 
corioalantoidiana, caracterizada pela fusão entre o 
córion e o alantóide. 
III - As placentas podem ser classificadas em: difusa, 
onde as vilosidades coriônicas  dispõem-se de 
maneira uniforme por todo o córion; ocorre nos 
equinos e suínos; cotiledonária, onde as vilosidades 
agrupam-se em estruturas proeminentes denominadas 
cotilédones, típica dos ruminantes; zonária, na qual as 
vilosidades  reúnem-se em uma faixa que circunscreve 
a região média do córion, ocorre nos carnívoros e 
discoidal  no qual as vilosidades concentram-se em 
uma ou mais áreas do córion em forma de disco; 
ocorre em primatas e roedores.  
IV - Segundo características histológicas a placenta 
pode ser classificada em epiteliocorial, 
sindesmocorial, endoteliocorial e hemocorial. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas a afirmativa II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d)  Nenhuma das alternativas. 
 
43) As ações de prevenção de zoonoses caracterizam-
se por serem executadas de forma temporária ou 
permanente, dependendo do contexto epidemiológico. 
Por meio de ações, atividades e estratégias 
de___________, onde devem-se desenvolver 
atividades de educação visando à prevenção de 
zoonoses. É necessário priorizar as localidades mais 
vulneráveis, atuando em escolas, utilizando também 
meios de comunicação, como rádio, TV e internet. 
Outra medida de prevenção é por meio do 
______________, realizado somente quando possível, 
para controlar ou, quando viável, eliminar vetores e 
roedores. Por fim temos a _____________, que é um 
meio de prevenção do vírus da raiva nos animais 
domésticos. 

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas acima 
a) controle ecológico / manejo animal / eutanásia. 
b) manejo ambiental / controle animal / educação em 
saúde. 
c) educação em saúde / manejo ambiental /vacinação 
animal. 
d)  Nenhuma das alternativas. 
 
44) Os roedores são mamíferos pertencentes à 
ordem__________, que conta com mais de 2 mil 
espécies pelo mundo. A principal característica dessa 
ordem é a existência de _____ pares de dentes 
incisivos. Alguns desses animais são considerados 
animais ____________, e, portanto, fonte de infecção 
de doenças aos seres humanos, como é o caso da 
leptospirose, que apresenta altas taxas de casos 
graves e letalidade. 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas acima 
a) rodentia / dois / sinantrópicos 
b) lagomorpha / dois / silvestres 
c) lagomorpha / quatro / sinantrópicos 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
45) Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) sobre a 
inspeção sanitária de produtos de origem animal para 
consumo humano: 
(  )  O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA é responsável pela 
normatização e controle dos abatedouros, frigoríficos 
e das indústrias de processamento de produtos de 
origem animal, a exemplo de carnes e seus produtos 
derivados, bem como pela garantia da qualidade 
desses produtos. 
(  ) A Anvisa compete o estabelecimento das normas 
relativas aos aditivos permitidos a serem utilizados em 
alimentos, aos padrões de embalagem, incluindo a 
rotulagem para alimentos, e aos limites para resíduos 
de medicamentos veterinários. 
(   ) A Anvisa, dentro de suas atribuições específicas, 
tem fiscalizado de forma permanente o mercado de 
alimentos por meio de ações como: proibição de 
produtos e sítios eletrônicos irregulares, realização de 
inspeções investigativas conjuntas com as Secretarias 
de Saúde dos Estados e dos Municípios, 
monitoramento do resíduo de agrotóxicos em 
alimentos e informação à população, por meio dos 
canais de comunicação da Agência, sobre as medidas 
adotadas, entre outras. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) F, V, V. 
b) V, F, V. 
c) V, V, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
46) Sobre a bioestatística, analise as afirmativas 
abaixo: 
I - A variável é a característica que deseja estudar uma 
dada população, elas podem ser classificadas em 
contínuas, discretas, nominais e ordinais. 
II - A média aritmética é a medida de tendência central 
mais utilizada, definida como a soma dos valores 
teóricos de todas as observações, dividido pelo 
número de observações. 
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III - A amostra é o conjunto de indivíduos ou objetos 
que apresentam em comum determinadas 
características definidas para o estudo. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas a I é verdadeira. 
b) Apenas a I e a III são verdadeiras. 
c) Apenas a afirmativa I e II são verdadeiras. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
47) Uma enfermidade não pode ser separada do 
ecossistema e dos elementos em que ela interage para 
sua ocorrência. Esses elementos podem ser 
agrupados em três categorias, a chamada tríade 
epidemiológica, podem coexistir em determinado 
ecossistema, sem que ocorra a enfermidade. 
Entretanto, qualquer desequilíbrio no estado de algum 
deles pode desencadear uma série de eventos que 
podem resultar em doença, a essa sucessão de 
eventos, necessária para que a enfermidade ocorra, 
denomina-se processo epidêmico. Assinale a 
alternativa que traz, corretamente, os nomes dos 
elementos responsáveis pelo processo 
epidemiológico. 
a) Agente etiológico, hospedeiro, ambiente. 
b)  População humana, atmosfera, agente dispersor. 
c) Hidrosfera, agente biológico, vetor. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
48) Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para as normas 
gerais do responsável técnico: 
(   ) O profissional poderá comprometer seu tempo, no 
máximo, com carga horária de 48 horas semanais. 
Assim, o número de empresas que poderá assumir 
como RT dependerá da quantidade de horas que 
consta no contrato de cada uma, bem como do tempo 
gasto para deslocamento entre uma e outra empresa. 
(  ) É de responsabilidade do profissional e 
recomenda-se que o mesmo tenha, além de sua 
graduação universitária, treinamento específico na 
área em que assumir a responsabilidade técnica, 
mantendo-se sempre atualizado, cumprindo as 
normas e resoluções do CFMV e CRMV. 
(  ) A área de atuação do RT deverá ser, 
preferencialmente, num raio de cem quilômetros da 
residência do profissional, podendo o CRMV, a seu 
juízo, deixar de conceder a anotação em situações 
excepcionais, caso haja incompatibilidade com outras 
responsabilidades técnicas já assumidas. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) V, V, V. 
b) V, F, V. 
c) V, V, F. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
49) A_________________, conhecida, mundialmente, 
como febre-do pântano é considerada uma das 
principais doenças que acometem equídeos. O agente 
etiológico é um vírus retroviridae de alto peso 
molecular que causa anemia hemolítica do tipo imune. 
Os susceptíveis são equinos, mulas e asnos de 
qualquer raça, idade e sexo. Três são as formas de 
apresentação da doença: agudo, subagudo e crônica. 
A transmissão pode ser vertical (intrauterina) ou 
horizontal, por meio de utensílios contaminados 
(agulhas, freios, esporas e outros), leite materno, 
sêmen ou insetos hematófagos. Entretanto a 
transmissão do vírus é, geralmente, relacionada com a 

transferência de sangue de um cavalo infectado a um 
receptor sadio.  
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna. 
a) encefalite equina 
b) influenza equina 
c) anemia infecciosa equina  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
50) A giardíase causada pelo __________Giardia 
intestinalis (mais conhecido como Giardia lamblia); 
nas infecções sintomáticas apresenta um quadro de 
diarreia crônica, esteatorréia, cólicas abdominais, 
sensação de distensão, podendo levar a perda de 
peso e desidratação. Pode haver má absorção de 
gordura e de vitaminas lipossolúveis. Normalmente, 
não há invasão extra intestinal, porém, às vezes, os 
trofozoítos migram pelos condutos biliares ou 
pancreáticos e ocasionam inflamações. Algumas 
infecções são assintomáticas.  
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna. 
a) vírus 
b) protozoário 
c) nematelminto 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
 
 


