
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORÁ – SC 

 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

➢ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

➢ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

➢ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

➢ O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo: 

 
➢ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

 

➢ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

➢ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

➢ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

➢ A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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➢ O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa                   05 (cinco) 

Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos                   15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

➢ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

➢ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

➢ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 5.

Frio         vai         deixar         saudade?         Saiba         quando         chega         a
próxima         massa         polar

A         onda         de         frio         que         chegou         ao         Brasil         na         última         semana
começa         a         perder         força.         A         tempestade         subtropical
Yakecan         se         deslocou         para         o         alto-mar         e         a         pressão         polar
que         estava         no         Sul         está         se         dissipando,         o         que         permitirá         a
elevação         gradual         da         temperatura.

Quem         gosta         de         ficar         embaixo         dos         cobertores         vai         ter         que
esperar         até         a         primeira         quinzena         de         junho         para         a         próxima
onda         de         frio,         que         promete         ser         tão         intensa         quanto         a         dos
últimos         dias.

Segundo         o         site         de         meteorologia         Clima         Tempo,         em         uma
previsão         estendida,         o         que         pode         gerar         imprecisões,         os
modelos         meteorológicos         indicam         que,         em         meados         de
junho,         há         previsão         para         a         chegada         de         uma         nova         massa
de         ar         polar.

Ainda         de         acordo         com         o         site,         até         o         fim         de         maio,         os         dias
seguem         dentro         da         normalidade.         Considerando         a         época
do         ano,         a         previsão         é         de         temperaturas         agradáveis
também         para         a         região         Sul.

"A         massa         de         ar         seco         atua         no         centro-sul         do         Brasil,         e         os
índices         de         umidade         do         ar         tendem         a         cair,         volta         a         chover
sobre         o         Rio         Grande         do         Sul         ao         longo         da         semana         e         os         dias
terão         grande         amplitude         térmica,         ou         seja,         manhãs         e
noites         frias,         mas         com         tardes         quentes."

Olívio         Bahia,         meteorologista         do         Instituto         Nacional         de
Meteorologia         (Inmet),         disse         que         "periodicamente,         em
algum         momento,         você         tem         uma         entrada         de         ar         frio,         como
foi         o         caso         agora,         parece         que         a         estação         fria         mesmo
começou         mais         cedo,         o         que         a         gente         chama         de
variabilidade         anual."

O         Norte         e         o         Nordeste         ainda         terão         uma         semana         com
fortes         pancadas         de         chuva,         pois         a         presença         da         frente         fria
na         região         ainda         favorece         o         surgimento         de         temporais,
chamado         de         "rescaldo".

O         Inmet         informa         que         as         atualizações         das         previsões         de
tempo         indicam         volumes         elevados         de         chuva.         O         início
desta         semana         tende         a         permanecer         chuvoso         no
Nordeste.

(Disponível         em:Frio-vai-deixar-saudade-saiba-quando-chega-a-próxima-massa

-polar(msn.com).Adaptado.)

Questão 01
'Considerando         a         época         do         ano,         a         previsão         é         de
temperaturas         agradáveis         também         para         a         região         Sul.'

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         às         regras         de
acentuação.

(A) O         termo         'considerando'         é         um         verbo         conjugado         no
infinitivo         pessoal.

(B) Existem         três         artigos         definidos         presentes         na         frase.

(C) Os         vocábulos         'previsão,         temperaturas,         agradáveis'
são         substantivos         abstratos.

(D) Os         vocábulos         'época,         previsão,         agradáveis'         são
substantivos         comuns.

(E) São         quatro         preposições         que         fazem         as         conexões
entre         as         palavras.

Questão 02
'O         Norte         e         o         Nordeste         ainda         terão         uma         semana         com
fortes         pancadas         de         chuva.'

Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) O         vocábulo         'semana'         é         o         núcleo         do         objeto         indireto.

(B) No         sujeito,         'o,         e,         o'         são         complementos         nominais.

(C) O         sujeito         da         frase         é         a         expressão         'O         Norte         e         o
Nordeste         ainda'.

(D) O         predicado         é         verbal         cujo         núcleo         é         o         verbo         'terão'.

(E) O         predicado         é         formado         pela         locução         verbal                  'ainda
terão'.

Questão 03
'O         início         desta         semana         tende         a         permanecer         chuvoso         no
Nordeste.'

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         à         nova         pontuação.

(A) No         Nordeste         tende         a         permanecer         chuvoso,         o         início
desta         semana.

(B) O         início         desta         semana         no         Nordeste,         tende         a
permanecer         chuvoso.

(C) O         início         desta         semana         no         Nordeste         tende         a
permanecer         chuvoso.

(D) Tende,         a         permanecer         chuvoso,         o         início,         desta
semana,         no         Nordeste.

(E) No         Nordeste,         tende         a         permanecer         chuvoso         o         início
desta         semana.

Questão 04
'Até         o         fim         de         maio,         os         dias         seguem         dentro         da
normalidade.         Considerando         a         época         do         ano,         a         previsão         é
de         temperaturas         agradáveis         também         para         a         região         Sul.'

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         às         regras         de
acentuação.

(A) O         vocábulo         'época'         é         acentuado         pelo         mesmo         motivo
do         vocábulo         'agradáveis',         pois         ambos         são
proparoxítonos.
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(B) Enquanto         'até'         é         uma         oxítona         terminada         em         'e',         o
vocábulo         'é',         também         acentuado,         trata-se         de         um
oxítona         átona         com         a         mesma         vogal.

(C) O         vocábulo         'agradáveis'         possui         acento         graças         à         regra
das         palavras         paroxítonas         terminadas         em         'veis',         como
'responsáveis'.

(D) 'Também'         recebe         seu         acento         pela         regra         das         oxítonas
terminadas         pelo         acento         diferencial         'em',         como         'têm'.

(E) Enquanto         'até'         é         uma         oxítona         terminada         em         'e',         o
vocábulo         'é',         também         acentuado,         trata-se         de         um
monossílabo         tônico         com         a         mesma         vogal.

Questão 05
Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) A         segunda         quinzena         de         junho         promete         mais         uma
onda         de         frio,         tão         gelada         quanto         a         atual,         uma         boa
notícia         para         os         amantes         que         adoram         um         cobertor.

(B) O         volume         de         chuva         deixa         de         ser         elevado         no
Nordeste,         de         acordo         com         as         previsões         de         tempo
indicadas         pelo         próprio         meteorologista         Olívio         Bahia.

(C) O         termo         rescaldo         indica         fortes         pancadas         de         chuva
com         ausência         de         frente         fria,         beneficiando         o
aparecimento         de         temporais.

(D) Uma         previsão         mais         precisa         a         longo         prazo         pode         não
ser         tão         eficaz,         segundo         o         meteorologista,         mas         indica
que,         em         meados         de         junho,         há         previsão         para         mais
frio.

(E) O         meteorologista         do         Inmet         comenta         que,         amiúde,
quando         se         tem         uma         chegada         de         ar         frio         antecipada,         a
denominação         dada         pelos         especialistas         é
variabilidade         anual.

Raciocínio Lógico

Questão 06
Carmelita         comprou         5         metros         de         um         tecido         que         tem         1,20
metros         de         largura         para         fazer         lenços         quadrados         de         20         cm
de         lado.         Quantos         lenços         ela         consegue         fazer         com         esse
tecido?

(A) Ela         consegue         fazer         150         lenços.

(B) Ela         consegue         fazer         189         lenços.

(C) Ela         consegue         fazer         97         lenços.

(D) Ela         consegue         fazer         180         lenços.

(E) Ela         consegue         fazer         220         lenços.

Questão 07
Heitor,         Pedro                  e         Lucas         são         muito         amigos,         mas         quase         não
têm         oportunidade         de         se         encontrar         porque         os         três
trabalham         em         sistema         de         escala.         Heitor         tem         folga         de         10
em         10         dias,         Pedro         de         60         em         6         dias         e         Lucas         de         15         em         15
dias.         Se         hoje         eles         conseguiram         se         encontrar,         em
quantos         dias         se         encontrarão         novamente.

(A) Eles         se         encontrarão         novamente         em         30         dias.

(B) Eles         se         encontrarão         novamente         em         35         dias.

(C) Eles         se         encontrarão         novamente         em         45         dias.

(D) Eles         se         encontrarão         novamente         em         40         dias.

(E) Eles         se         encontrarão         novamente         em         20         dias.

Questão 08
Nilson         fez         uma         aplicação         a         juros         simples         de
R$230.000,00         por         um         período         de         6         meses         e         obteve         de
juros         R$16.560,00.         Qual         foi         a         taxa         de         juros         mensal         dessa
operação         financeira?

(A) Ela         gastou         R$         32,50.

(B) A         taxa         de         juros         foi         de         3%         ao         mês.

(C) A         taxa         de         juros         foi         de         1,2%         ao         mês.

(D) A         taxa         de         juros         foi         de         1,3%         ao         mês.

(E) A         taxa         de         juros         foi         de         2,5%         ao         mês.

Questão 09
Se         10         trabalhadores         carregam         2         caminhões         com         caixas
de         mantimentos         em         8         horas         de         trabalho,         quantos
trabalhadores         são         necessários         para         abastecer         5
caminhões         em         10         horas         nas         mesmas         condições?

(A) São         necessários         32         trabalhadores.

(B) São         necessários         17         trabalhadores.

(C) São         necessários         13         trabalhadores.

(D) São         necessários         41         trabalhadores.

(E) São         necessários         20         trabalhadores.

Questão 10
Karina         reservou         25%         do         seu         salário         para         gastar         em         seus
momentos         de         lazer         e         deste         valor         gastou         12%         em
lanchonetes.         Se         Karina         ganha         R$3.200,00,         qual         foi         a
quantia         que         ela         gastou         em         lanchonetes?

(A) Ela         gastou         R$32,50.

(B) Ela         gastou         R$103,50.

(C) Ela         gastou         R$96,00.

(D) Ela         gastou         R$78,00.

(E) Ela         gastou         R$47,30.
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Conhecimentos Específicos

Questão 11
Em         relação         a         biologia         do         vetor         da         dengue         e         seu         habitat,
marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) As         pupas         se         alimentam         de         sangue,         pois         é         nesta         fase
que         ocorre         a         metamorfose         do         estágio         larval         para         o
adulto.

(B) Os         mosquitos         se         desenvolvem         através         de
metamorfose         completa,         e         o         ciclo         de         vida         do         Aedes
aegypti         compreende         quatro         fases:         ovo,         larva         (três
estágios         larvários),         pupa         e         adulto.

(C) No         momento         da         postura         os         ovos         são         azuis,         mas,
rapidamente,         adquirem         a         cor         branca         brilhante.

(D) Como         o         Aedes         aegypti         é         um         inseto         holometabólico,         a
fase         larvária         é         o         período         de         alimentação         e
crescimento.

(E) O         Aedes         aegypti         é         uma         espécie         tropical,         encontrada
unicamente         no         Brasil.

Questão 12
Em         relação         a         Leishmaniose,         marque         alternativa
CORRETA:

(A) O         diagnóstico         parasitológico         é         feito         através         da
demonstração         do         parasito         por         exame         direto         ou
cultivo         de         material         obtido         dos         tecidos         infectados         por
aspiração,         biópsia         ou         raspado         das         lesões.

(B) Doença         infecciosa,         contagiosa,         causada         por
parasitas         do         gênero         Leishmania.

(C) A         leishmaniose         é         transmitida         pela         picada         do
mosquito         Aedes         aegypti         .

(D) Os         parasitas         vivem         e         se         multiplicam         no         interior         das
células         que         fazem         parte         do         sistema         de         defesa         do
indivíduo,         chamadas         hemácias.

(E) Atualmente         no         Brasil         existe         somente         um         tipo         de
leishmaniose:         a         leishmaniose         tegumentar         ou
cutânea.

Questão 13
Sobre         a         Educação         ambiental,         julgue         as         afirmativas
abaixo:

I.A         educação         ambiental         envolve         os         processos         por         meio
dos         quais         o         indivíduo         constrói         conhecimentos,
habilidades,         atitudes         e         competências         voltadas         para         a
conservação         do         meio         ambiente,         sempre         de         mudo
individual,         nunca         coletivo.

II.A         educação         ambiental         é         um         componente         essencial         e
permanente         da         educação         nacional,         devendo         estar
presente,         de         forma         articulada,         em         todos         os         níveis         e
modalidades         do         processo         educativo,         em         caráter         formal         e
não-formal.

III.Um         dos         objetivos         da         Educação         Ambiental         é         o
desenvolvimento         de         uma         compreensão         integrada         do
meio         ambiente         em         suas         múltiplas         e         complexas         relações,
envolvendo         aspectos         ecológicos,         psicológicos,         legais,

políticos,         sociais,         econômicos,         científicos,         culturais         e
éticos.

Qual         (is)         afirmativa         (s)         está         (ão)         CORRETA         (S)?

(A) Apenas,         II.

(B) Apenas,         II         e         III.

(C) Apenas,         III.

(D) Apenas,         I.

(E) Apenas,         I         e         II.

Questão 14
Sobre         as         hepatites,         marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) A         melhor         estratégia         de         prevenção         da         hepatite         A         inclui
a         melhoria         das         condições         de         vida,         com         adequação
do         saneamento         básico.

(B) A         hepatite         B         e         a         hepatite         C         são         transmitidas
sobretudo         por         meio         do         sangue.

(C) O         abuso         do         consumo         de         álcool         ou         outras         substâncias
tóxicas         pode         ser         a         causa         de         hepatite.

(D) A         Hepatite         A         é         transmitida         por         água         e         alimentos
contaminados         ou         de         uma         pessoa         para         outra.

(E) A         melhor         forma         de         prevenção         para         todas         as
hepatites         é         a         vacinação.

Questão 15
Sobre         o         histórico         da         dengue,         marque         a         alternativa
INCORRETA:

(A) A         introdução         dos         sorotipos         DENV-2         e         DENV-3
ocorreu         pelo         Rio         de         Janeiro.

(B) A         primeira         ocorrência         do         vírus         no         país         foi         causada
pelos         vírus         DENV-1         e         DENV-4.

(C) Em         1974,         o         mosquito         Aedes         Aegypti         já         infestava
Salvador,         chegando         ao         Rio         de         Janeiro         novamente         no
final         da         década         de         70.

(D) A         primeira         epidemia         documentada         clínica         e
laboratorialmente         ocorreu         em         1981-1982,         em         Boa
Vista         (Roraima).

(E) A         doença,         no         Brasil,         só         ocorre         na         forma         epidêmica.

Questão 16
Em         relação         as         medidas         de         controle         do         mosquito         Aedes
Aegypti,         registre         V,         para         as         alternativas         verdadeiras,         e         F,
para         as         falsas:

(__)O         controle         químico         pressupõe         o         uso         de         produtos
químicos         para         controlar,         mas         nunca         eliminar,         o         mosquito.
Deve         ser         sempre         o         primeiro         método         a         ser         empregado.

(__)O         controle         mecânico         compreende         técnicas         simples         e
eficazes,         porém         com         resultados         permanentes,         pois
envolvem         ações         de         saneamento         básico         e         educação
ambiental.

(__)São         exemplos         de         controle         mecânico:         drenagem         e
retificação         de         criadouros;         coleta         e         destino         adequado         do
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lixo;         e         telagem         de         janelas.

A         sequência         CORRETA         é:

(A) F,         F,         V.

(B) V,         F,         V.

(C) V,         F,         F.

(D) V,         V,         F.

(E) F,         V,         V.

Questão 17
Sobre         o         saneamento         básico         e         sua         relação         com         a         saúde
pública,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         coleta         regular,         acondicionamento         e         destino         final
adequado         do         lixo         aumentam         a         incidência         de         casos
de         peste         e         febre         tifóide.

(B) Esgotamento         sanitário         contribui         para         reduzir,         mas
nunca         eliminar         doenças         e         agravos         como         a
esquistossomose.

(C) A         drenagem         não         é         capaz         de         contribuir         para         a
eliminação         dos         criadouros         de         vetores         transmissores
da         malária         e         de         seus         índices         de         prevalência         e
incidência.

(D) Melhorias         sanitárias         domiciliares         (por         meio         de
construção         de         tanques,         instalação         de         filtros         e
sanitários         nas         residências,         e         chafariz         para         uso
público)         estão         relacionadas         com         a         redução         de
verminoses.

(E) Água         de         boa         qualidade         para         o         consumo         humano
asseguram         a         redução         e         controle         de         diarreias,         mas
não         da         cólera.

Questão 18
Sobre         a         vigilância         e         prevenção         das         zoonoses,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) As         ações         de         vigilância         e         prevenção         de         devem         se
pautar         unicamente         na         eliminação         do         vetor         com         risco
eminente         de         transmissão         de         zoonose.

(B) A         área         de         vigilância         de         zoonoses         deve         desenvolver         e
executar         ações,         atividades         e         estratégias         de         vigilância
de         zoonoses         somente         de         modo         esporádico         nos         ciclos
epidêmicos.

(C) A         execução         das         ações,         das         atividades         e         das
estratégias         de         vigilância         e         prevenção         devem         ser
realizadas         exclusivamente         para         raiva         e
leishmanioses.

(D) A         vigilância         deve         ser         sempre         passiva,         não
importando         contexto         epidemiológico         da         região.

(E) Toda         ação,         atividade         e         estratégia         de         vigilância         e
prevenção         de         zoonoses         de         relevância         para         a         saúde
pública,         desenvolvidas         e         executadas         pela         área         de
vigilância         de         zoonoses,         devem         ser         precedidas         por
levantamento         do         contexto         de         impacto         na         saúde
pública.

Questão 19
Sobre         a         Dengue         e         a         Febre         Amarela,         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) A         transmissão         da         dengue         ocorre         quando         o         macho         da
espécie         vetora         se         contamina         ao         picar         um         indivíduo
infectado         que         se         encontra         na         fase         virêmica         da
doença.

(B) Atualmente         as         infeções         pelo         vírus         do         dengue         causam
somente         a         febre         hemorrágica         do         dengue         (FHD),         a
forma         clássica         já         não         ocorre         mais.

(C) A         febre         amarela         é         doença         febril         aguda,         de         curta
duração,         de         natureza         bacteriana.

(D) A         transmissão         se         faz         através,         exclusivamente         da
picada         de         mosquitos         Aedes         aegypti,         tanto         na         febre
amarela         urbana,         quanto         na         febre         amarela         silvestre.

(E) Na         febre         hemorrágica         do         dengue         a         febre         é         alta,         com
manifestações         hemorrágicas,         hepatomegalia         e
insuficiência         circulatória.

Questão 20
Acerca         da         hantavirose,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         melhor         forma         de         prevenção         é         a         vacinação.

(B) A         única         forma         de         transmissão         é         pelo         sangue
contaminado.

(C) É         uma         zoonose         viral         aguda.

(D) Os         hantavírus         possuem         como         reservatórios         naturais
alguns         roedores         silvestres,         como         o         gato         e         o         cachorro.

(E) É         causada         por         um         vírus         DNA,         pertencente         à         família
Bunyaviridae.

Questão 21
Sobre         as         visitas         domiciliares,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) A         presença         regular         dos         Agente         de         Combate         de
Endemia         nas         residências         em         áreas         prioritárias         não
deve         ser         uma         medida         para         a         promoção         de
informações         que         visem         o         controle         da         dengue.

(B) A         visita         domiciliar         pressupõe         a         participação         da
população         na         adoção         de         cuidados         para         a         eliminação
dos         criadouros.

(C) A         visita         domiciliar         não         deve         ter         caráter         educativo.

(D) As         visitas         domiciliares         não         necessitam         de         ações         de
planejamento,         preparação         e         organização         das
atividades.

(E) A         visita         domiciliar         nunca         deve         ser         realizada         por         um
Agente         de         Combate         de         Endemia.

Questão 22
Todas         as         alternativas         estão         de         acordo         com         os         princípios
básicos         da         Educação         Ambiental,         EXCETO:

(A) O         pluralismo         de         ideias         e         concepções         pedagógicas,
na         perspectiva         da         inter,         multi         e         transdisciplinaridade.
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(B) A         garantia         de         continuidade         e         permanência         do
processo         educativo.

(C) A         abordagem         não         articulada         das         questões
ambientais         locais,         regionais,         nacionais         e         globais.

(D) A         vinculação         entre         a         ética,         a         educação,         o         trabalho         e
as         práticas         sociais.

(E) O         reconhecimento         e         o         respeito         à         pluralidade         e         à
diversidade         individual         e         cultural.

Questão 23
Sobre         o         controle         de         zoonoses,         julgue         as         afirmativas
abaixo:

I.Constatada         a         situação         real         de         risco         (risco         iminente)         de
transmissão         de         zoonose         (de         relevância         para         a         saúde
pública)         em         uma         determinada         área,         relacionado         a         uma
população         animal         alvo,         deve-se         proceder         às         medidas         de
controle         cabíveis,         além         da         manutenção         das         medidas         de
vigilância         e         intensificação         das         medidas         de         prevenção,
ambas         adequadas         à         nova         realidade         epidemiológica.

II.No         controle         da         zoonose         incidente,         uma         vez         instalado         o
ciclo         de         transmissão         de         determinada         zoonose         em         certa
área,         em         que         uma         população         animal         esteja         relacionada,
deve-se         proceder         às         medidas         de         controle         para         a         redução
ou         a         eliminação,         quando         possível,         do         número         de         casos
humanos         da         doença,         intervindo         de         forma         efetiva         na
interrupção         do         ciclo         de         transmissão.

III.Diante         de         uma         zoonose         prevalente         na         área-alvo,         em
que         uma         população         animal         esteja         relacionada         à
transmissão         dela,         devem-se         manter         somente         as         medidas
de         vigilância         passiva,         evitando-se         a         prevenção,         e         dando
prioridade         às         medidas         de         controle         para         a         redução         ou
eliminação         da         doença.

Qual         (is)         afirmativa         (s)         está         (ão)         CORRETA         (S)?

(A) Apenas,         III.

(B) Apenas,         I         e         II.

(C) Apenas,         II.

(D) Apenas,         II         e         III.

(E) Apenas,         I.

Questão 24
Em         relação         a         raiva,         marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) Possui         letalidade         de         aproximadamente         0%,         já         que         a
cura         ocorre         em         quase         100%         dos         casos.

(B) O         vírus         rábico,         contido         na         saliva         do         animal,         penetra
no         organismo         principalmente         por         meio         de         mordedura.

(C) No         Brasil,         o         morcego         é         o         principal         responsável         pela
manutenção         da         cadeia         silvestre.

(D) Nos         cães         e         nos         gatos,         a         eliminação         de         vírus         pela
saliva         ocorre         entre         dois         a         cinco         dias         antes         do
aparecimento         dos         sinais         clínicos,         persistindo         durante
toda         a         evolução         da         doença.

(E) É         uma         zoonose         viral         que         se         caracteriza         como         uma
encefalite         progressiva         aguda.

Questão 25
Em         relação         a         Leptospirose,         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) Uma         das         medidas         de         prevenção         deve         ser
direcionada         aos         reservatórios         (roedores         e         outros
animais).

(B) O         diagnóstico         sempre         deve         ser         clínico,         já         que         os
exames         laboratoriais         não         são         confiáveis.

(C) É         uma         doença         não         infecciosa         febril         aguda.

(D) A         febre         nunca         deve         ser         considerada         um         sintoma.

(E) Podem         ocorrer         como         sintomas         a         diarreia,         dor         nas
articulações,         vermelhidão         ou         hemorragia         conjuntival,
fotofobia,         dor         ocular,         tosse.
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