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INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 13, é constituído de 50 (cinqüenta)
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa
11 a 20 – Legislação da Saúde
21 a 50 – Conhecimentos Específicos
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite
ao fiscal que o substitua.
3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas
As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta
não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para
a marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente
o campo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.
N.º da
Questão
A
B
C

D
E
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou
emendada, ou não houver marcação.
3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS.
4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da
FOLHA DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas
e trinta minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar,
obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas.
7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta
minutos do início da prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do
Concurso.
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas
e trinta minutos do início da prova.
9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.
10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE
RESPOSTAS.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto de João Ubaldo Ribeiro para responder às questões de 01 a 10.

Em defesa do padrão nacional
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Não entendo nada de mulher, claro. Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente
exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber.
Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de
moças que, na busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem. Ninguém gosta de
saber desses acontecimentos tristes, motivados pela ânsia de identificação com o modelo hegemônico ou, mais patético ainda,
pelo afã de ter sucesso numa carreira equivocadamente julgada fácil, mas dificílima e penosíssima, onde um número enorme
de jovens se perde todos os anos. Mas, claro, só aparecem as lindas e bem sucedidas, cuja vida para seus admiradores é um
mar de rosas de festas e glamour.
E que padrão de beleza é esse, será mesmo, digamos, “natural”, será de fato o preferido por homens e mulheres que
não estão comprometidos com o conhecido “Barbie look”? Quanto às mulheres, massacradas sem clemência por gostosas
irretocáveis (na verdade retocadas pelo Photoshop), que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha escondida, uma
celulitezinha e ostentam dotes de uma perfeição na verdade fictícia, não posso falar muito. Mas quanto aos homens posso,
porque ouço a opinião de muitos deles e não só saudosistas do modelo violão (em inglês “hour-glass look”, aparência de
ampulheta), mas jovens também.
Em primeiro lugar, devo afirmar enfaticamente, não por demagogia ou qualquer interesse subalterno, mas em função
de uma permanente pesquisa sociológica informal, existe vasto e devotado mercado para as gordinhas e até para as mais
gordinhas do que as gordinhas.
Mulher tem que ter cintura, violão ou ampulheta não interessa, mas é vital a formosa concavidade entre as costelas e
as ancas. Creio mesmo que, consultada a opinião pública, tanto de homens como de mulheres, mesmo as descinturadas por
uma malhação perversa, a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e
até constituinte do doce mistério das mulheres. E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. Está bem,
violoncelo, mas com a cintura no lugar. E sei que as descinturadas, conscientemente ou não, também sabem disso, porque
noto, entre as muito fotografadas, que elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado, fingindo ainda ter a
cintura insensatamente perdida.
Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica de que o padrão esquelético ou Barbie
nunca esteve com nada, não deverá estar com nada no futuro e só está com alguma coisa no presente devido a interesses de
mercado circunstanciais. Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra Sinhg, da Universidade do Texas,
chefiando uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais, onde eles refletiam as preferências
estéticas de suas épocas, chegou à conclusão de que a cintura, notadamente a cintura fina, sempre foi elogiadíssima nas
mulheres e tida como um elemento básico de sua beleza. E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da
espécie, mas relacionado com a saúde. As que têm cintura - a-ha! - têm mais saúde. Isto sem dúvida abre horizontes quiçá
radiosos para muitos de nós, homens ou mulheres, hoje escravizados pelo pensamento único imposto por estetas de meiatigela.
Espero que o país se una em torno do restabelecimento do legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira,
pioneira natural solertemente desviada por uma falsa modernidade colonizada, reassuma sua estatuesca e inimitável
majestade de Vênus tropical, das cheinhas às magrinhas, todas com cintura e bunda, o Criador seja louvado.
(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.)

QUESTÃO 01
Em relação ao gênero, pode-se afirmar que o texto é
A) ensaio de divulgação científica.
B) artigo de opinião sobre tema da contemporaneidade.
C) relato de experimento.
D) editorial que apresenta bibliografia comentada.
E) crônica de cunho intimista.
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QUESTÃO 02
Que intencionalidade estrutura o texto?
A) Contrapor os ideais de beleza de homens e mulheres.
B) Corroborar as opiniões correntes na indústria da moda sobre elegância e beleza.
C) Fazer um elogio às mulheres que buscam vencer no mercado de trabalho.
D) Criticar regimes feitos sem acompanhamento médico, o que leva à anorexia.
E) Questionar os padrões de beleza feminina, a partir de discussões recentes sobre distúrbios alimentares.

QUESTÃO 03
A argumentação de João Ubaldo caracteriza-se também por
A) apresentar falas diretas de pessoas ligadas à moda.
B) distanciar-se do seu leitor, tratando-o por senhor.
C) uso de perguntas que quebram a seqüencialidade, introduzindo novo assunto.
D) descompromisso em persuadir o leitor, com uma linguagem predominantemente objetiva, denotativa.
E) antecipação de contra argumento.

QUESTÃO 04
Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) A ocorrência de neologismos como violonófilos e cinturistas garante expressividade ao texto.
) O uso de interjeições como a-ha e claro caracteriza o registro formal adotado para o texto.
) A parodização de discurso solene causa efeito de humor: Espero que o país se una em torno do restabelecimento do
legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, pioneira natural solertemente desviada por uma modernidade colonizada,
reassuma sua estatuesca e inimitável majestade...
) A opção pelo diminutivo tem objetivo irônico, depreciador em: ...que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha
escondida, uma celulitezinha.

Assinale a seqüência correta.
A) V, F, V, V
B) F, V, F, V
C) V, F, V, F
D) V,V, V, V
E) F, F, V, V

QUESTÃO 05
Em relação à coesão textual, marque a afirmativa correta.
A) Em Aliás, ninguém entende, o conector introduz oposição em relação à frase anterior (linha 1).
B) A expressão a formosa concavidade entre as costelas e as ancas tem como referente o termo ampulheta (linha 18).
C) Em Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica, o termo agora introduz idéia alternativa, sem
expressar temporalidade (linha 25).
D) A repetição de quanto estabelece coordenação entre duas orações seqüentes (linhas 10 e 12).
E) O conector não só ....mas também relaciona idéias contrastantes, de adversidade (linha 13).

QUESTÃO 06
Assinale o trecho do texto em que o adjetivo permanece no grau normal, sem assumir a forma superlativa.
A) notícias, cada vez mais freqüentes
B) as mais gordinhas do que as gordinhas
C) carreira dificílima, penosíssima
D) número enorme de jovens
E) terreno tão resvaladiço
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QUESTÃO 07
Assinale o trecho em que há exemplo de conotação.
A) reassuma sua estatuesca e inimitável majestade de Vênus tropical
B) uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais
C) Ninguém gosta de saber desses acontecimentos tristes
D) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura
E) elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que a vírgula separa aposto, tal como em: Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra
Sinhg, da Universidade do Texas, chefiando...
A) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e até constituinte do doce
mistério das mulheres.
B) Isto sem dúvida abre horizontes quiçá radiosos para muitos de nós, homens e mulheres, hoje escravizados pelo pensamento
único imposto por estetas de meia-tigela.
C) Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de moças que, na
busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem.
D) E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão.
E) E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da espécie, mas relacionado com a saúde.

QUESTÃO 09
Sobre estruturas morfossintáticas do texto, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) São intransitivos todos os verbos do período: Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente
exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber.
B) A oração o Criador seja louvado! equivale a Louve-se o Criador!, com verbo no imperativo, expressando ordem ou convite.
C) Em só aparecem as lindas e bem sucedidas, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito posposto.
D) O termo conclusão funciona como adjunto adverbial em: chegou à conclusão de que a cintura... sempre foi elogiadíssima
E) Gostosas irretocáveis funciona como agente da passiva em: mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que mesmo possui sentido semelhante ao que revela no trecho: mesmo as descinturadas por uma
malhação perversa (linhas 19 e 20).
A) Sinto o mesmo que você.
B) Mesmo que seja convidado, não irei.
C) Qualquer um pode se candidatar, mesmo eu ou você.
D) E que padrão de beleza é esse, será mesmo “natural”?
E) Seria bom que todas as escolas tivessem o mesmo nível de qualidade.

LEGISLAÇÃO DA SAÚDE
QUESTÃO 11
A Constituição Federal brasileira de 1988 define como diretrizes da organização do Sistema Único de Saúde (SUS)
A) universalidade de acesso, integralidade de assistência e igualdade de assistência à saúde.
B) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática.
C) descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
D) participação da comunidade e direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde e descentralização.
E) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da
comunidade e vigilância epidemiológica.
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QUESTÃO 12
A coluna da esquerda apresenta as principais legislações da saúde e a da direita, as matérias tratadas pelas mesmas. Numere a
coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990

(

2 - Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990
(
3 - Constituição Federal brasileira de 1988
(

) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre a transferência
intergovernamental de recursos financeiros na área de saúde.
) Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de
saúde, executadas, isoladas ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de
direito público ou privado.
) Determina que a saúde é livre à iniciativa privada.

Marque a seqüência correta.
A) 2, 3, 1
B) 1, 2, 3
C) 3, 1, 2
D) 2, 1, 3
E) 3, 2, 1

QUESTÃO 13
Segundo a legislação brasileira, a iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre as condições dessa
participação, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo diretrizes
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, com exceção das entidades filantrópicas e das sem fins lucrativos.
) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos
casos previstos em lei.
) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins
de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo
a comercialização autorizada pelo gestor municipal.

Assinale a seqüência correta.
A) V, F, V, V
B) F, F, V, V
C) V, F, V, F
D) V, V, F, F
E) F, F, V, F

QUESTÃO 14
NÃO está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o artigo 6.º, da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro
de 1990, a execução de ações de
A) Vigilância Sanitária.
B) Saúde do Trabalhador.
C) Assistência Terapêutica.
D) Vigilância Epidemiológica.
E) Saúde Indígena.

QUESTÃO 15
NÃO é critério utilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o repasse de valores aos Estados, Distrito Federal e Municípios:
A) Desempenho técnico, econômico e financeiro dos últimos 5 anos
B) Perfil demográfico
C) Perfil epidemiológico
D) Características qualitativas e quantitativas da rede de saúde
E) Previsão do plano qüinqüenal de investimento da rede
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QUESTÃO 16
A coluna da esquerda apresenta algumas ações específicas em saúde e a da direita, o entendimento dessas ações, segundo a
legislação da saúde. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - Vigilância Sanitária

(

2 - Vigilância Epidemiológica
3 - Saúde do Trabalhador

(

(

) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde.
) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das
doenças ou agravos.
) Conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e
proteção da saúde dos trabalhadores.

Assinale a seqüência correta.
A) 1, 2, 3
B) 2, 1, 3
C) 3, 1, 2
D) 1, 3, 2
E) 2, 3, 1

QUESTÃO 17
Em relação à organização, à direção e à gestão das ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de
Cuiabá, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(

) O SUS se organiza em Distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total
das ações de saúde.
) A direção do SUS é única, sendo exercida pela Secretaria Municipal de Saúde.
) Cuiabá participa do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Cuiabá, que desenvolve, em conjunto, exclusivamente ações e
serviços de saúde.

Assinale a seqüência correta.
A) F, V, V
B) F, V, F
C) V, V, F
D) V, F, F
E) F, F, F

QUESTÃO 18
Conselho de Saúde é uma das instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS) que deve existir em cada esfera do governo
– federal, estadual e municipal. Sobre os Conselhos de Saúde, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) São órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e
usuários.
) Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
) O chefe do poder executivo, em cada instância, homologa as decisões dos Conselhos de Saúde.
) Os Conselhos de Saúde devem se reunir de 4 em 4 anos, com a representação dos vários segmentos.

Assinale a seqüência correta.
A) F, F, V, V
B) V, F, V, F
C) V, V, V, F
D) V, V, F, F
E) F, V, V, V
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QUESTÃO 19
Sobre a política de Recursos Humanos na área da saúde, definida pela legislação atual, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Um dos seus objetivos é a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
B) A política de recursos humanos na área de saúde deverá ser formalizada e executada pelas diferentes esferas de governo.
C) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) só poderão ser exercidos
em regime de tempo integral.
D) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para o ensino e a pesquisa,
mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
E) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um
estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 20
Sobre as competências da Direção Nacional, da Direção Estadual, do Distrito Federal e da Direção Municipal do Sistema Único de
Saúde (SUS), analise as afirmativas.
I - À Direção Nacional compete controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados.
II - Ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios.
III - À Direção Estadual compete acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade
federada.
IV - À Direção Municipal compete formar consórcios administrativos intermunicipais.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III, apenas.
B) I, II e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
E) III e IV, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, no período janeiro de 1999 a agosto de 2006, 73 casos de hantavirose foram
confirmados no estado de Mato Grosso. Quanto à epidemiologia dessa zoonose, analise as afirmativas.
I - A transmissão da hantavirose para o homem ocorre exclusivamente pela inalação de aerossóis.
II - Os roedores silvestres são considerados reservatórios dos hantavirus, os quais podem ser eliminados pela urina, saliva e
fezes.
III - Dentre as medidas de higienização e desinfecção de ambientes potencialmente contaminados, a varredura não deve preceder
a limpeza com pano umedecido com desinfetante.
IV - A hantavirose não é uma doença de notificação compulsória por ser considerada emergente.
V - A Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) é, até o momento, a forma prevalente nas Américas.
Estão corretas as afirmativas
A) I, III e IV.
B) II, IV e V.
C) I, II e IV.
D) II, III e V.
E) I, III e V.

QUESTÃO 22
De acordo com os padrões técnicos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em um
matadouro-frigorífico, qual condição conduz um bovino à matança de emergência imediata?
A) Incapacitado de locomoção, certificadamente acidentado, contundido e sem outras alterações clínicas.
B) Com hipertermia.
C) Portador de doenças infecto-contagiosas confirmadas laboratorialmente.
D) Proveniente do curral de observação.
E) Com hipotermia.
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QUESTÃO 23
De acordo com os padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), referentes a técnicas,
equipamentos e instalações relacionados com a inspeção post-mortem de bovinos nos matadouros-frigoríficos, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(

) A água no interior dos esterilizadores de facas, ganchos e fuzis, deve estar à temperatura mínima de 50 °C.
) A serra de carcaças deve ser obrigatoriamente submetida à imersão em água à temperatura de 85 °C, unicamente após o
uso em cada lote de animais.
) O controle da taxa de cloro na água consumida na sala de matança é atribuição obrigatória e intransferível da Inspeção
Federal (IF).
) O comprimento da canaleta de sangria deve ser estabelecido em função da capacidade horária de abate do estabelecimento
e do tempo mínimo de sangria, que corresponde a 8 minutos.

(
(

Assinale a seqüência correta.
A) F, F, V, F
B) F, V, F, V
C) V, V, F, V
D) V, F, V, F
E) F, F, F, V

QUESTÃO 24
De acordo com os padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), quanto às técnicas,
instalações e equipamentos relacionados com a inspeção ante-mortem e post-mortem de bovinos nos matadouros-frigoríficos, analise
as afirmativas abaixo.
I
II
III
IV
V

-

A rampa de acesso à matança deve ter capacidade de 10% da capacidade horária da sala de matança.
Na movimentação dos animais, do desembarque até o box de atordoamento, é permitido o uso de ferrões.
O Departamento de Inspeção Final (DIF) deve ter área correspondente a 6% da área total da sala de matança.
A área total da sala de matança deve ser calculada à razão de 8m2 por boi/hora.
O curral de observação deve estar afastado dos currais de chegada e seleção, no mínimo por 15 metros.

Estão corretas as afirmativas
A) I, II e V, apenas.
B) II, IV e V, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) II, III, IV e V, apenas.
E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 25
Sobre a Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecida como “Doença da Vaca Louca”, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) O período de incubação da EEB é de 2 a 8 anos, com uma média de 5 anos, depois que os bovinos ingerem rações
contaminadas com prion anormal (PrPSc).
B) Após o aparecimento dos sinais clínicos, a doença evolui invariavelmente para morte num curso de 3 semanas a 6 meses.
C) A ingestão do agente causal da EEB, conhecido como prion anormal (PrPSc) bovino, pelos seres humanos desencadeou uma
doença neurodegenerativa progressiva e fatal denominada Variante da Doença de Creutzfeldt-jakob (vCJD).
D) Os cortes histológicos do Sistema Nervoso Central (SNC) para o diagnóstico de EEB devem ser obtidos do tronco encefálico,
mais precisamente na região do bulbo raquídeo.
E) A prevenção da EEB é feita por meio de vacinação de bovinos, a partir dos três meses de idade, com reforço anual.

QUESTÃO 26
Em relação à epidemiologia da raiva, assinale a afirmativa correta.
A) Em cães e gatos, a excreção do vírus na saliva somente pode ser detectada após o aparecimento dos sinais clínicos.
B) Cães e gatos suspeitos devem ser observados por cinco dias, a partir da data em que cometeu a agressão.
C) É caracterizada por uma encefalomielite fatal causada por vírus do gênero Morbilivírus.
D) A inoculação do vírus da raiva no organismo suscetível ocorre somente pela mordedura de um animal infectado.
E) Somente para o ser humano, as vacinas anti-rábicas são indicadas para tratamento pós-exposição.
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QUESTÃO 27
Em relação à cisticercose, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

O ser humano adquire a neurocisticercose após ingerir carne de suíno contendo Cisticercus cellulosae.
O homem e o suíno podem ser hospedeiros intermediários da Taenia solium.
Os ovos de Taenia ingeridos pelo homem evoluem diretamente para a forma adulta no interior do intestino delgado.
O bovino é o hospedeiro intermediário da Taenia solium.
A cisticercose humana pode se estabelecer após a ingestão de ovos de Taenia solium em verduras contaminadas.

Assinale a seqüência correta.
A) F, F, V, V, V
B) F, V, F, F, V
C) V, F, F, V, F
D) F, V, F, F, F
E) V, V, F, F, V

QUESTÃO 28
Em relação às medidas de controle e erradicação da brucelose, consideradas no Regulamento Técnico do Programa Nacional de
Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(
(

) A vacinação é obrigatória em todas as fêmeas e machos das espécies bovina e bubalina, na faixa etária de três a oito
meses.
) Os animais castrados estão dispensados dos testes sorológicos de diagnóstico para brucelose.
) Os animais reagentes positivos deverão ser isolados de todo o rebanho e sacrificados no prazo máximo de trinta dias após o
diagnóstico.
) Entre os testes sorológicos de diagnóstico, o de Fixação de Complemento é aquele utilizado como “de rotina”, ficando os
testes do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) e o 2- mercaptoetanol (2- ME) como confirmatórios do primeiro.
) Para que o produtor rural possa comprar vacina contra brucelose para seu rebanho bovino ou bubalino, basta manter seu
cadastro atualizado no estabelecimento comercial e provar que possui o número de cabeças a serem vacinadas.

Assinale a seqüência correta.
A) V, F, F, V, F
B) F, F, V, F, V
C) F, V, V, F, F
D) F, V, V, V, F
E) V, F, V, F, V

QUESTÃO 29
O atendimento correto de todas as fases do processo tecnológico do abate de bovinos e a observância rigorosa da higiene são
princípios básicos para a obtenção de um produto com valor mercadológico. Sobre o assunto e com base nos padrões técnicos
estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Qualquer produto comestível, conduzido dentro da sala de matança em carrinho reservado a produtos não comestíveis, será
condenado.
B) Nenhum operário pode trabalhar na sala de matança quando portador de extensas e profundas feridas purulentas nas mãos e
braços, mesmo que protegidos por curativos.
C) A descarnagem e lavagem do couro não podem ser executadas na sala de matança, mas em seção separada, especialmente a
isso destinada.
D) A oclusão do reto, com barbante resistente, é de caráter obrigatório e deverá ser feita após a evisceração.
E) É proibida a abertura de úteros e a esfola de fetos na sala de matança.

QUESTÃO 30
O indicador epidemiológico que mede a proporção do número de indivíduos mortos numa população de indivíduos doentes
corresponde à taxa de
A) incidência.
B) letalidade.
C) prevalência.
D) morbilidade.
E) mortalidade.
8/13 – ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FICALIZAÇÃO: Medicina Veterinária

QUESTÃO 31
De acordo com os padrões técnicos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), referentes à
inspeção post-mortem de bovinos, realizada nas linhas de inspeção em um matadouro-frigorífico, assinale a afirmativa correta.
A) A presença de sangue aspirado dentro dos pulmões é pesquisada na linha G, não implicando na condenação do órgão nem da
carcaça.
B) A contaminação de origem gastro-intestinal, circunscrita e superficial, na face medial da parte caudal da meia-carcaça,
pesquisada na linha H, permite fazer a ablação da parte lesada deixando a meia carcaça seguir seu trajeto normal, sem desvio
para o Departamento de Inspeção Final (DIF).
C) O exame do coração, na linha E, consiste somente da visualização do epicárdio e do saco pericárdico.
D) A presença de lesão indicativa de tuberculose no rim, pesquisada na linha D, determina que o mesmo seja retirado da carcaça e
a meia-carcaça correspondente prossiga em seu trajeto normal, sem desvio para o Departamento de Inspeção Final (DIF).
E) A presença de abscesso independente da extensão e profundidade na face lateral da parte cranial da meia-carcaça, pesquisada
na linha F, determina o desvio da mesma para o Departamento de Inspeção Final (DIF).

QUESTÃO 32
Segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2007, a região Centro Oeste concentrou 60,3% dos casos de dengue no Brasil, com
48.085 notificações. Em relação à dengue, assinale a afirmativa correta.
A) Seu principal vetor é o mosquito Aedes aegypti que, após picar alguém contaminado, pode transportar a bactéria causadora da
dengue durante toda a sua vida.
B) A fêmea do mosquito deposita seus ovos em água corrente e, ao saírem dos ovos, as larvas vivem na água por cerca de um
mês.
C) A dengue não é transmitida de pessoa a pessoa e apresenta-se sob as formas clássica e hemorrágica.
D) A dengue é uma doença afebril, o que dificulta seu diagnóstico.
E) O agente etiológico da dengue possui onze sorotipos identificados; a infecção por um deles dá imunidade permanente para os
outros.

QUESTÃO 33
Em relação à Leishmaniose visceral, assinale a afirmativa correta.
A) No Brasil, a Leishmania brasiliensis é a espécie comumente isolada em pacientes com leishmania visceral.
B) O vetor inocula a forma amastigota no hospedeiro vertebrado, a qual é fagocitada pelos macrófagos, evoluindo nestes para a
forma promastigota.
C) A forma infectante da leishmania, presente na porção anterior do trato digestivo do vetor, é a promastigota metacíclica.
D) A Lutzomyia whitmani é considerada o principal vetor do agente etiológico no Brasil.
E) Durante o repasto sangüíneo, o vetor ingere as formas promastigotas, as quais em seu trato digestivo tornam-se amastigotas e
multiplicam-se intensamente.

QUESTÃO 34
Em relação ao Alvará de Licença de Funcionamento de uma clínica veterinária, de acordo com a Lei Estadual n.° 7.110, de 10 de
fevereiro de 1999, assinale a afirmativa correta.
A) Após concedido, deve ser renovado a cada três anos.
B) O seu cancelamento não dá ao proprietário o direito de defesa, porque ocorre no interesse da saúde pública.
C) Para a sua renovação é dispensada a vistoria dos equipamentos, mantendo-se obrigatória somente a das instalações.
D) As normas e rotinas técnicas do estabelecimento não constituem objeto da vistoria sanitária.
E) A sua concessão está condicionada ao cumprimento dos requisitos técnicos e à vistoria sanitária.

QUESTÃO 35
Em relação aos antibióticos, assinale a afirmativa correta.
A) O mecanismo de ação de alguns antibióticos é a inibição da síntese da parede celular microbiana.
B) Antibióticos que destroem bactérias são classificados como bacteriostáticos.
C) Um antibiótico de amplo espectro é aquele que promove a destruição total de um único gênero de microorganismos.
D) Um antibiótico que, ao invés de destruir, suprime o crescimento de fungos é classificado como fungicida.
E) Os antibióticos representam o único grupo de quimioterápicos antimicrobianos conhecidos até o momento.
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QUESTÃO 36
A coluna da esquerda apresenta diferentes formas de ocorrência das doenças nas populações e a da direita, sua caracterização.
Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - Endemia

(

2 - Epidemia
(
3 - Pandemia
(
4 - Casos esporádicos
(

) Ocorrência de uma doença, cuja incidência é bastante superior à
esperada, num dado período, atingindo uma ampla população, de
vários países ou mesmo de vários continentes.
) Fraca incidência de uma doença, estando os casos ou focos
separados por períodos de incidência nula.
) Quando a incidência de uma doença é bastante superior à esperada
em uma região durante um dado período.
) Quando a incidência de uma doença está geralmente presente na
população de uma área geográfica, permanecendo estável ao longo de
períodos sucessivos. Apresenta-se com regularidade previsível de
freqüência.

Marque a seqüência correta.
A) 3, 4, 1, 2
B) 1, 4, 3, 2
C) 1, 2, 3, 4
D) 3, 2, 4, 1
E) 3, 4, 2, 1

QUESTÃO 37
Assinale a alternativa que apresenta norma da vigilância sanitária aplicada em hospital veterinário, de acordo com a Lei Estadual n.°
7.110, de 10 de fevereiro de 1999.
A) É obrigatório ter somente um responsável técnico pelo estabelecimento perante a autoridade sanitária.
B) A responsabilidade técnica pode ser exercida por vários profissionais ao mesmo tempo, quando o estabelecimento possuir vários
profissionais autônomos atuantes.
C) O responsável administrativo não responde por infração sanitária, cabendo esta exclusivamente ao responsável técnico.
D) Uma reforma na estrutura física deve ser comunicada à autoridade sanitária competente imediatamente após sua conclusão.
E) É facultada a reciclagem de resíduos sólidos infectantes gerados pela prestação dos serviços de saúde.

QUESTÃO 38
Em relação ao estabelecimento que comercializa produtos veterinários, de acordo com a Lei Estadual n.° 7.110, de 10 de fevereiro de
1999, assinale a afirmativa correta.
A) É permitida a existência e distribuição de amostra grátis de produtos farmacêuticos.
B) É permitida exclusivamente a comercialização de produtos registrados pelos órgãos competentes.
C) É permitido o fracionamento de um produto, dentro do estabelecimento, a critério do responsável técnico.
D) Um produto poderá permanecer na prateleira, para comercialização, no prazo máximo de trinta dias após o término do seu prazo
de validade.
E) Um estabelecimento que comercializa produtos veterinários não é objeto de ação da vigilância sanitária.

QUESTÃO 39
Na fiscalização de estabelecimento que comercializa produtos de origem animal, aplica-se a Lei Estadual n.° 7.110, de 10 de
fevereiro de 1999. Sobre o assunto, assinale a situação NÃO amparada por essa lei.
A) Na aplicação de penalidade sanitária, é considerada circunstância atenuante ser o infrator primário na prática de ilícito de
natureza sanitária.
B) A reincidência torna o infrator passível de enquadramento na penalidade máxima.
C) A análise fiscal de amostra do produto deve ser realizada em laboratório oficial do Ministério da Saúde ou órgão congênere
estadual ou municipal credenciado.
D) O auto de infração só pode ser lavrado em presença do autuado.
E) Em uma análise fiscal, para efeito de apuração de ilícito, é direito do detentor ou responsável pelo produto, receber uma parte da
amostra, para efeito de contraprova, quando o tamanho da mesma assim o permitir.
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QUESTÃO 40
No controle das populações de microorganismos, a esterilização é um processo que
A) impede a proliferação de microorganismos indesejáveis, sem destruí-los, em tecidos vivos.
B) impede a proliferação, exclusivamente, dos microorganismos patogênicos em substâncias inanimadas, sem destruí-los.
C) evita somente a entrada de microorganismos indesejáveis em local que não os contenha.
D) elimina todas as formas de vida, incluindo esporos.
E) remove sujidades e consequentemente os microorganismos nelas existentes.

QUESTÃO 41
Em relação ao Sistema de Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), na indústria de produtos de origem animal,
assinale a afirmativa correta.
A) Ponto Crítico de Controle (PCC) é uma etapa que objetiva exclusivamente o controle de fatores biológicos.
B) A revalidação do plano APPCC é necessária somente quando ocorrer substituição da matéria prima.
C) Limites Operacionais são critérios mais amplos que Limites Críticos.
D) Tem como pré-requisitos para sua implantação, os programas Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Procedimentos Padrão de
Higiene Operacional (PPHO).
E) Ponto de Controle (PC) é uma etapa que objetiva exclusivamente a prevenção de riscos físicos.

QUESTÃO 42
O espaço de tempo interposto entre o momento em que se deu a infecção ou a infestação do hospedeiro e a detecção do agente
etiológico em seus tecidos, secreções ou excreções é denominado
A) Período de incubação.
B) Período de transmissibilidade.
C) Período pré-patente.
D) Período prodrômico.
E) Período patogênico.

QUESTÃO 43
De acordo com as normas técnicas de instalações e equipamentos para abate e industrialização de suínos, relacionadas à inspeção
ante-mortem e post-mortem, estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Portaria n.º 711, de 01/11/1995),
assinale a afirmativa correta.
A) É proibida a instalação de choque elétrico para conduzir o desembarque de suínos, sendo obrigatório somente o uso de varas e
objetos contundentes.
B) As pocilgas de matança destinam-se ao recebimento, pesagem e classificação dos suínos, para a formação de lotes de acordo
com o tipo e a procedência.
C) A abertura abdominal torácica é a primeira operação realizada na zona limpa e consiste no corte ventral mediano das paredes
abdominal e torácica.
D) A pocilga de seqüestro deve ter capacidade correspondente no mínimo a 15% do total das pocilgas de matança.
E) O box de insensibilização deve estar localizado antes do chuveiro e ter ligação direta com a área de sangria, de forma que o
tempo entre a insensibilização e a sangria seja, no mínimo, de 5 minutos.

QUESTÃO 44
De acordo com o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), referente aos padrões de
qualidade do leite, assinale a afirmativa correta.
A) A presença de colostro no leite em até 20% permite que seja considerado leite próprio para consumo em natureza.
B) O leite tipo "C" ou padronizado, para ser exposto ao consumo, deve ter no mínimo um teor de gordura de 2%.
C) É permitido o emprego de substâncias químicas na conservação do leite tipo C, nos casos em que não satisfaça ao padrão
bacteriológico exigido.
D) É permitido o aproveitamento do leite de retenção para fins de alimentação humana, quando este é obtido até sete dias antes do
parto.
E) Considera-se fraudado, adulterado ou falsificado o leite que estiver cru e for vendido como pasteurizado.
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QUESTÃO 45
A Portaria n.º 711 (MAPA), de 01/11/1995, estabelece normas técnicas para a marcação das meias carcaças de suínos apreendidas
nas Linhas de Inspeção e reinspecionadas pela Inspeção Final, de acordo com o destino. Assinale a alternativa que apresenta correta
correlação entre marcação e destino.
A) letra “E” → embutidos cozidos (salsicharia)
B) letra “C” → congelamento
C) letra “B” → salga
D) letra “S” → conserva
E) letra “G” → graxaria

QUESTÃO 46
Assinale a afirmativa que caracteriza o produto de origem animal dado, de acordo com o Regulamento de Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA).
A) “Cera de abelha branca” é um produto segregado pelas abelhas para formação dos favos nas colméias, contendo 10% de resina
e caracterizado por não ter sofrido qualquer processo de purificação, apresentando-se untuoso ao tato, cheiro especial lembrando
o do mel, sabor levemente balsâmico e ainda com traços de mel.
B) “Queijo Minas Frescal” é o produto obtido da albumina de soro de queijos, adicionado de leite até 20% do seu volume, tratado
convenientemente e maturado durante 20 dias.
C) "Pasta de Pescado" é o produto elaborado com pescado íntegro, cru, com ossos ou espinhas, devendo ser reduzido à massa,
condimentado e adicionado até 30% de farináceos.
D) "Pasta de presunto” é o produto elaborado com carne ou víscera de bovino, reduzido à massa, condimentado, adicionado de 35%
de farináceos, enlatado e esterilizado, devendo conter no máximo 10% da matéria-prima que lhe dá denominação.
E) "Apresuntado" é um produto elaborado com recortes de presunto ou paleta de suínos, transformado em massa, condimentado,
enlatado ou não e esterilizado.

QUESTÃO 47
Assinale a alternativa que apresenta procedimento isento da aplicação de penalidades de acordo com o Regulamento de Inspeção
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA).
A) Emprego de substâncias de qualquer qualidade, tipo e espécies diferentes da composição normal do produto, sem prévia
autorização do órgão competente.
B) Especificação, na rotulagem de um produto, somente de elementos que estiverem presentes no conteúdo da embalagem ou
recipiente.
C) Utilização de corantes ou aromatizantes em produtos sem prévia autorização e sem declaração nos rótulos.
D) Supressão de um ou mais elementos e substituição por outros, visando ao aumento de volume ou de peso, em detrimento da sua
composição normal ou do valor nutritivo intrínseco.
E) Ausência de data de fabricação na embalagem dos produtos.

QUESTÃO 48
Em relação ao uso de baixas temperaturas para prolongar a vida útil da carne, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
(
(
(
(
(

) O princípio da utilização da refrigeração na conservação da carne é o retardamento da atividade microbiana, bem como das
reações químicas e enzimáticas que causam as alterações.
) Quanto maior o peso da carcaça e maior a cobertura de graxa, menor será o tempo necessário para o resfriamento.
) A temperatura da câmara de refrigeração e a velocidade de circulação do ar interferem na velocidade de refrigeração de uma
carcaça.
) A carga microbiana inicial não influencia na vida útil da carne armazenada sob refrigeração.
) As carcaças ou partes delas devem ser penduradas nas câmaras frias sem espaço entre as mesmas, para evitar a perda de
temperatura.

Marque a seqüência correta.
A) V, F, V, F, F
B) F, V, F, V, V
C) F, V, V, V, F
D) V, V, F, F, V
E) V, F, V, F, V
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QUESTÃO 49
Assinale a alternativa que apresenta hospedeiro definitivo da toxoplasmose.
A) Cão
B) Gato
C) Cavalo
D) Ovelha
E) Boi

QUESTÃO 50
A Resolução n.° 10, de 22 de maio de 2003, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento instituiu o Programa Genérico de
Procedimentos-padrão de Higiene Operacional (PPHO), a ser utilizado nos estabelecimentos de leite e derivados que funcionam sob
o regime de Inspeção Federal. Sobre o assunto, assinale a afirmativa correta.
A) O Controle Integrado de Pragas não é considerado um dos pontos básicos na estruturação do PPHO.
B) O Serviço de Inspeção Federal é responsável pela implantação do PPHO na empresa, pelo treinamento e capacitação de
pessoal.
C) Durante as Auditorias de Conformidade, são proibidas coletas de amostras de produtos, ingredientes e aditivos para análises
laboratoriais.
D) O objetivo do Programa é evitar a contaminação direta ou cruzada ou a adulteração dos produtos por meio das superfícies dos
equipamentos, utensílios, instrumentos de processo e manipuladores de alimentos.
E) As Auditorias de Conformidade serão desenvolvidas por auditores externos contratados pela empresa para proceder
exclusivamente à análise dos documentos de registro.
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