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PREFEITURA DE GUARULHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

concurso público

001. Prova objetiva

oficial de controle animal

� 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	para	a	devida	substituição	desse	caderno.

�	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	transcorrida	1	hora	do	início	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno.
�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

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

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conhecimentos gerais 

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.

Bairros autossuficientes

Uma solução urbanística debatida há bastante tempo vol-
tou a ganhar força com a pandemia da Covid-19: a criação 
de bairros mais autossuficientes, em que as pessoas não te-
riam de se deslocar diariamente por grandes distâncias até 
os grandes centros para trabalhar, estudar, comprar ou ir ao 
médico. Centros esses que acabam reunindo aglomerações 
por concentrarem os serviços.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, passou a defender 
essa proposta e vem chamando a atenção de vários gesto-
res. Dentro de sua plataforma, ela tem o plano de transformar 
a capital francesa em uma “Cidade de 15 minutos”, em que 
qualquer parisiense poderia fazer suas atividades essenciais 
do cotidiano em uma rápida caminhada a pé ou de bicicleta. 
Isso vale para escolas, locais de trabalho, opções de compra, 
esportes e lazer.

Em São Paulo, uma pesquisa mostrou que, com a pan-
demia, 46% dos paulistanos passaram a dar mais valor para 
o comércio e os serviços disponíveis nos bairros onde moram 
e 30% agora prestam mais atenção aos serviços públicos lo-
cais. O estudo foi realizado pelo Ibope para o Instituto Cida-
des Sustentáveis, em parceria com o Sesc, e ouviu pessoas 
das classes A, B e C.

Para o professor da USP, Jeferson Tavares, “quantos 
bairros conhecemos que não passam de um aglomerado de 
casas sem nenhuma qualidade urbanística? Nesses lugares, 
o cidadão perdeu a identidade com a cidade. A origem da 
cidade é a aproximação e, por isso, não podemos abandonar 
essa defesa do uso do espaço público. Ruas, praças, par-
ques e calçadões são lugares que concretizam a esfera pú-
blica do convívio social. Valorizá-los ajuda a manter a saúde 
física e mental dos cidadãos”.

(Giovanna Wolf e Pablo Pereira.  
O Estado de S.Paulo, 14.06.2020. Adaptado)

01. Assinale a afirmação correta a respeito das ideias do texto.

(A) Como consequência da atual pandemia, pela primeira 
vez a sociedade está discutindo projetos de bairros 
autossuficientes.

(B) O conceito de “Cidade de 15 minutos” está baseado 
na possibilidade de os moradores realizarem ativida-
des gastando, no máximo, 15 minutos de carro.

(C) O estudo elaborado pelo Ibope concentrou a coleta de 
dados em indivíduos pertencentes a classes sociais 
menos favorecidas.

(D) A qualidade urbanística de um bairro está relacio-
nada ao uso adequado do espaço público que deve 
propiciar a permanente interação entre as pessoas.

(E) Mais da metade dos paulistanos, em decorrência do 
isolamento, têm dado relevância aos recursos ofere-
cidos pelo bairro onde moram.

02. Na frase do primeiro parágrafo – Centros esses que 
acabam reunindo aglomerações por concentrarem os 
serviços. –, o trecho destacado pode ser reescrito, sem 
alteração do sentido do texto, como indicado em:

(A) visto que concentram os serviços.

(B) porém concentram os serviços.

(C) embora concentrem os serviços.

(D) para que concentrem os serviços.

(E) se bem que concentrem os serviços.

03. Assinale a alternativa em que a frase apresenta a relação 
correta entre os tempos verbais.

(A) Se o projeto da “Cidade de 15 minutos” tivesse su-
cesso, os parisienses realizam atividades cotidianas 
utilizando curtos trajetos.

(B) Se o projeto da “Cidade de 15 minutos” teria suces-
so, os parisienses realizaram atividades cotidianas 
utilizando curtos trajetos.

(C) Se o projeto da “Cidade de 15 minutos” teve suces-
so, os parisienses realizassem atividades cotidianas 
utilizando curtos trajetos.

(D) Se o projeto da “Cidade de 15 minutos” terá sucesso, 
os parisienses realizavam atividades cotidianas utili-
zando curtos trajetos.

(E) Se o projeto da “Cidade de 15 minutos” tiver suces-
so, os parisienses realizarão atividades cotidianas 
utilizando curtos trajetos.

04. Leia os trechos do texto.

•   ... passou a defender essa proposta e vem chamando 
a atenção de vários gestores. (2o parágrafo)

•    ... e 30% agora prestam mais atenção aos serviços 
públicos locais. (3o parágrafo)

Em conformidade com as ideias do texto e com a regên-
cia verbal e/ou nominal estabelecida pela norma-padrão, 
os trechos destacados podem ser substituídos por:

(A) e tem provocado descaso nos vários gestores; se 
ocupam atentamente dos serviços públicos locais.

(B) e tem recebido o acolhimento de vários gestores; 
vêm se inteirando aos serviços públicos locais.

(C) e vem despertando interesse entre vários gestores; 
têm levado em conta os serviços públicos locais.

(D) e tem merecido destaque entre vários gestores; 
negligenciam os serviços públicos locais.

(E) e vem influenciando dos vários gestores; avaliam 
detalhadamente os serviços públicos locais.
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r a s c u n h o05. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal 
determinada pela norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Existe muitos bairros que infelizmente não passam 
de aglomerados de casas.

(B) Por iniciativa de algumas entidades, empreendeu-se 
uma pesquisa na cidade de São Paulo.

(C) A discussão sobre bairros autônomos estão ganhan-
do força na esfera pública.

(D) Espaços de lazer, como praças e parques, colabora 
para manter a saúde física e mental dos cidadãos.

(E) A proposta de Anne Hidalgo consistem em transformar 
a capital francesa em uma cidade de fácil mobilidade.

MateMática

06. Em uma clínica veterinária foi atendido, no decorrer de 
uma semana, o total de 150 animais, entre cães, g atos 
e aves. A tabela mostra algumas informações sobre o 
n úmero de atendimentos, de internações e a porcentagem 
dessas internações em relação ao seu respectivo grupo.

Grupos No de  
atendimentos

No de  
internações Porcentagem

Cães 85 20%

Gatos 60 15%

Aves 5 1 20%

Em relação ao número total de animais atendidos nessa 
semana, o número total de internações corresponde a

(A) 55%.

(B) 46%.

(C) 34%.

(D) 27%.

(E) 18%.

07. Uma campanha de vacinação para cães e gatos vacinou, 
em um só dia, 280 animais, sendo que o número de gatos 

vacinados correspondeu a  do número de cães vacina-

dos. O número de gatos vacinados nesse dia foi

(A) 105.

(B) 122.

(C) 140.

(D) 156.

(E) 175.
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r a s c u n h o08. Para a realização de um determinado serviço, foram 
contratados 26 profissionais, todos de mesma eficiência, 
que finalizaram o serviço em 8 dias, trabalhando 6 horas 
por dia. Para que esse serviço tivesse sido finalizado em  
6 dias, com apenas 20 desses profissionais, seria neces-
sário que cada um deles trabalhasse, por dia, durante

(A) 10 horas e 40 minutos.

(B) 10 horas e 36 minutos.

(C) 10 horas e 24 minutos.

(D) 10 horas e 10 minutos.

(E) 9 horas e 55 minutos.

09. O gráfico mostra o número de consultas realizadas em uma 
clínica veterinária, no decorrer dos 5 dias de uma semana.

Sabendo que cada consulta custa R$ 150,00, e que o 
v alor arrecadado com elas nessa semana foi R$ 6.900,00, 
então, a diferença entre o número de consultas feitas na 
4a feira e a média diária de consultas foi

(A) 3,3.

(B) 4,8.

(C) 6,4.

(D) 7,7.

(E) 9,2.

10. Um recipiente vazio, na forma de um prisma reto de base 
retangular, tem suas medidas internas indicadas na figura.

Sabendo que o perímetro da base é 54 cm, que a área da 
face lateral é 300 cm2, e lembrando que 1 cm3 = 1 mL, a 
capacidade desse prisma, em litros, é

(A) 4,2.

(B) 4,0.

(C) 3,8.

(D) 3,6.

(E) 3,4.
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15. O Calendário Nacional de Vacinação prevê imunização, 
entre outras doenças, contra

(A) tétano, leptospirose e varíola.

(B) sarampo, AIDS e varicela.

(C) hepatite B, doença de Chagas e febre amarela.

(D) poliomielite, HPV e rubéola.

(E) AIDS, dengue e tuberculose.

16. Observe o quadro a seguir e, com base nele, assinale a 
alternativa correta.

Município A Município B

População geral 
(habitantes)

1 100 000 500 000

População feminina 
(pessoas)

690 000 220 000

Coeficiente de 
mortalidade por causas 
externas (por 100 000)

35 10

Rede de urgência e 
emergência (unidades 
de atendimento)

30 10

Rede de hospitais 
(unidades de 
atendimento hospitalar)

10 5

(A) É possível concluir que a violência contra a mulher 
tem um peso importante no coeficiente de mortalida-
de por causas externas no município A.

(B) É preciso aumentar o número de unidades da rede 
de atendimento de urgência e emergência no muni-
cípio A.

(C) O peso dos óbitos por causas externas no município 
A é maior do que no município B.

(D) A qualidade das unidades de atendimento de urgên-
cia e emergência deve ser inadequada em ambos os 
municípios.

(E) O número de hospitais no município A é insuficiente 
para a situação que se apresenta.

17. Assinale a alternativa que tem relação direta com a mor-
talidade infantil em determinada área, em dado período 
de tempo.

(A) Malformações congênitas graves.

(B) Perdas fetais.

(C) Óbitos de crianças com menos de 28 dias.

(D) Mortalidade materna.

(E) Óbitos de crianças com menos de um ano.

PoLítica de saúde

11. Segundo o Decreto no 7.508/2011, a porta de entrada no 
Sistema Único de Saúde (SUS)

(A) é o serviço de urgência e emergência.

(B) é o serviço de atendimento inicial à saúde do usuário.

(C) é o ambulatório de especialidades.

(D) depende da doença do usuário.

(E) é o hospital.

12. Assinale a alternativa que contém uma doença, um agra-
vo ou evento de notificação compulsória imediata.

(A) Doença de Chagas crônica.

(B) Doença aguda pelo vírus Zika.

(C) Dengue.

(D) Picada por agulha contaminada.

(E) Mordida de morcego.

13. Segundo a Lei Orgânica do Município de Guarulhos,  
fazem parte do Conselho Municipal de Saúde, entre 
outros, representantes

(A) de centrais sindicais sediadas no Município.

(B) da Câmara de Vereadores.

(C) de associações comerciais.

(D) de entidades filantrópicas ligadas a animais abando-
nados.

(E) de entidades industriais.

14. Usuária do SUS de 46 anos é avaliada em uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) e recebe o diagnóstico de diabe-
tes tipo II.

Assinale a alternativa correta em relação ao seu acom-
panhamento.

(A) Ela deve ser orientada a manter dieta hipocalórica e 
ser avaliada na UBS uma vez ao ano.

(B) Sua família deve ser convocada pela UBS para que 
todos os membros sigam a mesma dieta da usuária, e 
sua glicemia de jejum deve ser medida mensalmente.

(C) Ela deve ser orientada quanto à sua alimentação e 
atividade física, e seu acompanhamento deve ser 
feito pela UBS.

(D) Ela deve receber um plano alimentar com restrição 
absoluta de carboidratos e ter a glicemia de jejum 
monitorada diariamente por uma semana.

(E) Ela deve ser encaminhada a um serviço especiali-
zado em doenças metabólicas e só recorrer à UBS 
para alguma intercorrência.
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18. A Lei Orgânica de Guarulhos determina que o município 
deve desenvolver ações voltadas à saúde mental segun-
do, entre outros, o seguinte princípio:

(A) interrupção de contato do doente mental com sua  
família, nos casos de extrema gravidade.

(B) internação, nos casos de tentativa de suicídio.

(C) perda de direitos do doente mental quando internado, 
em prol dos interesses coletivos.

(D) política de desospitalização que priorize e amplie ativi-
dades e serviços extra-hospitalares.

(E) proibição de internação compulsória, se o doente for 
menor de idade.

19. Um motorista de ônibus, de 35 anos, começa a apresen-
tar tosse, febre contínua, fadiga, falta de paladar e de 
olfato. Seu estado clínico é bom. Mora com sua mulher, 
que é empregada doméstica, de 32 anos, que nada apre-
senta de sintomas.

Assinale a alternativa que indica a conduta correta.

(A) Ele deve procurar um hospital para solicitar uma 
receita de antibiótico, e ela deve mudar-se tempo-
rariamente para a casa de outra pessoa para evitar 
adoecimento.

(B) Ambos devem procurar um serviço de urgência e 
emergência para serem avaliados e receberem o 
diagnóstico confirmado de COVID-19.

(C) O diagnóstico provável é COVID-19, e ele deve  
permanecer em casa, ao contrário da mulher, que 
deve tentar ficar em casa de parentes para prevenir 
a doença.

(D) O diagnóstico provável é COVID-19, e, como a mu-
lher provavelmente já foi infectada, ambos devem 
permanecer em casa, sem necessidade de uso de 
máscara.

(E) Ele deve permanecer em isolamento domiciliar, com 
uso de máscara, mantendo distância da mulher, 
além de entrar em contato com a UBS mais próxima 
de casa para receber orientações.

20. Assinale a alternativa que contém as duas vacinas que 
uma criança deve receber ao nascer.

(A) BCG e contra hepatite B.

(B) Penta e contra a poliomielite.

(C) Penta e contra hepatite A.

(D) Contra a poliomielite e meningocócica C.

(E) BCG e penta.

conhecimentos esPecÍficos

21. Na atualidade as variantes do vírus da raiva registradas 
em áreas urbanas do Estado de São Paulo são as man-
tidas por

(A) morcegos.

(B) carnívoros domésticos.

(C) carnívoros silvestres.

(D) insetos hematófagos.

(E) primatas não humanos.

22. No ciclo silvestre do vírus da febre amarela há uma espé-
cie de animal vertebrado, muito suscetível, que é consi-
derada como sentinela da circulação do vírus na região.

Assinale a alternativa que apresenta os animais que as-
sumem essa característica.

(A) Gambás.

(B) Morcegos hematófagos.

(C) Morcegos não hematófagos.

(D) Aves silvestres.

(E) Bugios.

23. Na atualidade, no Estado de São Paulo, ocorre apenas o 
ciclo silvestre de transmissão do vírus da febre amarela, 
contudo existe o risco de urbanização da doença com a 
participação do inseto

(A) Musca sp. (mosca doméstica).

(B) Periplaneta sp. (barata).

(C) Culex sp. (pernilongo-comum).

(D) Aedes sp. (pernilongo-rajado).

(E) Tityus sp (escorpião).

24. O material indicado para a confirmação laboratorial da 
causa da morte de um gato que apresentava a suspeita 
de estar infectado pelo vírus da raiva é constituído

(A) pelo sangue.

(B) pela urina.

(C) pelo fígado.

(D) pelo cérebro.

(E) pelas fezes.
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As questões de números 30 a 33 estão relacionadas ao enun-
ciado apresentado a seguir.

O recolhimento seletivo de animais inclui tanto ao aten-
dimento da população para a remoção de animais exis-
tentes nas proximidades de sua comunidade quanto aos 
procedimentos de remoção dos espécimes encontra-
dos em áreas comprometidas por notificações de focos 
de zoonoses ou caracterizados como áreas de risco de 
zoonoses.

30. Assinale a alternativa que apresenta o equipamento que 
deve ser utilizado preferencialmente para a contenção de 
cães.

(A) Guia/corda de algodão macio.

(B) Laço.

(C) Cambão.

(D) Formiga.

(E) Puçá.

31. Assinale a alternativa que apresenta o equipamento auxi-
liar para a contenção química de animais em que a apro-
ximação está impedida por barreiras físicas, pelo com-
portamento arredio ou arisco do animal ou em que outras 
técnicas de contenção não sejam aplicáveis ou já tenham 
sido empregadas sem sucesso.

(A) Rede sem aro.

(B) Zarabatana.

(C) Cachimbo.

(D) Cambão.

(E) Mão mecânica.

32. Os animais recolhidos devem ser mantidos utilizando-se 
o conceito das “cinco liberdades”. Assinale a alternativa 
que apresenta a liberdade que está comprometida em 
animais que manifestam atitudes de nervosismo frente a 
interação com outros animais do alojamento.

(A) Nutrição deficiente.

(B) Desconforto.

(C) Doenças.

(D) Medo.

(E) Expressão do comportamento normal.

33. No alojamento, onde os animais recolhidos serão man-
tidos, assinale a alternativa que apresenta um grupo de 
animais que devem ser mantidos juntos.

(A) Fêmeas em estado de gestação evidente.

(B) Animais com sarna.

(C) Fêmea com seus filhotes.

(D) Animais de comportamento agressivo com outros 
animais.

(E) Animais com esporotricose.

25. Os cães adquirem a leishmaniose visceral quando

(A) entram em contato com a urina de ratos infectados.

(B) ingerem alimentos contaminados com ovos do pa-
rasita.

(C) tomam água contaminada por larvas do parasita.

(D) ingerem pulgas infestadas.

(E) são picados por mosquitos infectados.

26. Assinale a alternativa que apresenta um material infec-
tante de grande importância para a transmissão do mor-
mo entre os equídeos.

(A) Urina.

(B) Fezes.

(C) Catarro nasal.

(D) Corrimentos vaginais.

(E) Sangue.

27. A borrifação com inseticidas de poder residual das pa-
redes internas e externas do domicílio, incluindo o teto, 
abrigos de animais e anexos, é uma medida de controle 
preconizada em focos de

(A) raiva rural.

(B) esporotricose.

(C) mormo.

(D) leishmaniose visceral.

(E) raiva urbana.

28. Os componentes ambientais que propiciam o ciclo bioló-
gico do vetor da leishmaniose visceral são constituídos 
por

(A) coleções de água estagnada.

(B) acúmulos de vegetais em decomposição.

(C) áreas de solo arenoso.

(D) vegetações arbustivas marginais de coleções de 
água corrente.

(E) acúmulos de dejetos de animais.

29. Assinale a alternativa que apresenta um animal que pode 
se comportar como reservatório silvestre do agente etio-
lógico da leishmaniose visceral.

(A) Papagaio.

(B) Jabuti.

(C) Capivara.

(D) Preá.

(E) Gambá.
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38. Em relação à transmissão do vírus da raiva, os ferimen-
tos causados por animais determinam exposições clas-
sificadas como acidentes leves ou graves. Assinale a al-
ternativa que indica um acidente considerado como leve.

(A) Lambedura da pele com lesões superficiais.

(B) Ferimento na cabeça.

(C) Ferimento múltiplo, profundo ou extenso.

(D) Ferimento causado por morcego.

(E) Ferimento profundo causado por unha de animais.

39. Em relação à prevenção da raiva humana, o cão que 
agrediu uma pessoa deve ser mantido em observação 
por um período de

(A) sete dias.

(B) dez dias.

(C) quinze dias.

(D) trinta dias.

(E) sessenta dias.

40. Todo indivíduo que executa ou auxilia a realização de ne-
cropsias em animais com suspeita de raiva deve subme-
ter-se ao esquema vacinal de pré-exposição antirrábica e 
ter o seu soro dosado para anticorpos antirrábicos a cada

(A) três meses.

(B) seis meses.

(C) um ano.

(D) dois anos.

(E) três anos.

34. A rotina de trabalho dos serviços de vigilância de zoo-
noses deve obedecer a um plano de gerenciamento 
dos resíduos de serviços de saúde. Assinale a alternati-
va que apresenta um tipo de resíduo considerado como 
infectante.

(A) Produtos antimicrobianos descartados.

(B) Resíduos de desinfetantes.

(C) Resíduos de atividades de vacinação com microrga-
nismos vivos ou atenuados.

(D) Resíduos de reagentes de laboratório.

(E) Resíduos contendo metais pesados.

35. Para levantamento de sua importância epidemiológica e 
facilitar o direcionamento de ações de controle, os de-
pósitos de água, considerados potenciais criadouros de 
vetores, são classificados em cinco grupos. Assinale a 
alternativa que apresenta um depósito considerado como 
passível de remoção.

(A) Captação de água em poço.

(B) Piscinas não tratadas.

(C) Calhas.

(D) Mina de água.

(E) Pneus.

36. A esporotricose é uma micose cutânea ou subcutânea 
que usualmente acomete as pessoas que manipulam 
o solo ou vegetais contaminados pelo fungo. Contudo, 
nos últimos anos, no Brasil, têm sido registrados casos 
em que as fontes de infecção, para os seres humanos, 
foram

(A) pombos.

(B) morcegos.

(C) gatos.

(D) saguis.

(E) ratazanas.

37. A distância mínima, expressa em quilômetros, entre uma 
criação e o alojamento de abelhas da espécie Apis sp e 
habitações humanas ou abrigos de animais é igual a

(A) três.

(B) cinco.

(C) dez.

(D) quinze.

(E) vinte.
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