Agente de Vigilância Ambiental

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 ao
10.
O Mirante do Sertão
Parque ambiental que, segundo dados da
Sudema,, possui aproximadamente 500 hectares de área
composta de espécies de Mata Atlântica e Caatinga, a
Serra do Jabre é reconhecida pelo Ministério do Meio
Ambiente (MMA) como uma das maiores fontes de
pesquisas biológicas do país, pois possui espécies
endêmicas
as que só existem aqui na reserva ecológica e
devem ser fruto de estudo para evitar extinção de
exemplares raros da fauna e da flora. O Parque possui
1.197 metros de altitude e é um observatório natural que
permite que os visitantes contemplem do alto toda a
cobertura vegetal acompanhada de relevos e fontes de
água dos municípios vizinhos. Uma paisagem rica em
belezas naturais, que atrai a atenção de turistas brasileiros
e estrangeiros.
(...)
O Pico do Jabre surpreende por suas
belezas, clima agradável e umaa visão de encher de
entusiasmo e energia positiva qualquer visitante. Com
uma panorâmica de 130 km de visão, de onde se pode
ver, a olho nu, os Estados do Rio Grande do Norte e
Pernambuco, o Mirante do Sertão, título mais que
merecido, é um dos lugares mais
is belos da Paraíba, com
potencialidade para se tornar um dos complexos turísticos
mais bem visitados do Estado.
(...)
Cenário ideal para os praticantes de
esportes radicais, o Pico do Jabre atrai turistas de todas as
partes do país, equipados com seus acessórios
ace
de
segurança. A existência de trilhas fechadas é outro
atrativo para os desportistas, incansáveis na busca de
aventura.
O entorno do Parque Estadual do Pico do
Jabre abrange cinco municípios com atividades
econômicas voltadas para a agricultura. A atividade
turística no meio rural é uma das perspectivas para o
desenvolvimento desta economia. O Parque Estadual do
Pico do Jabre, dentro da malha turística do estado da
Paraíba, com roteiros alternativos envolvendo esportes,
cultura, gastronomia e lazer,, traz benefícios a uma
população, com a geração de mais empregos.
O Parque Ecológico, como atrativo
turístico natural desta região, faz surgir novos serviços,
tais como mateiros, guias, taxistas, cozinheiros, dentre
outros, os quais estão diretamente ligados ao visitante. Os
novos empreendimentos que surgirão, vão gerar recursos
utilizados para a adequação da infraestrutura local.
Assim, surgirão novos horizontes para a região do
entorno do Pico do Jabre, contribuindo para permanência
de sua população, que não mais migrará em busca de
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empregos e melhor qualidade de vida. Com a preservação
da natureza, que está pronta para despertar uma nova
visão desta atividade tão promissora que é o turismo no
meio rural. (http://www.matureia.pb.gov.br
http://www.matureia.pb.gov.br)
1. Considerando as ideias do texto, assinale a opção
CORRETA.
A. A Serra do Jabre é reconhecida pelo Ministério do
Meio Ambiente (MMA) por possuir algumas espécies
de Mata Atlântica e Caatinga.
Caatinga
B. O Parque possui uma paisagem única em belezas
naturais, que atrai a atenção de todos os turistas do
mundo.
C. O Parque possui exatamente quase dois mil metros de
altitude e é um observatório natural que permite que
os visitantes contemplem do alto toda a cobertura
vegetal acompanhada de relevos e fontes de água de
mais de cinco Estados do Nordeste e municípios
municí
vizinhos.
D. Estudos feitos acabaram com a extinção de
exemplares raros da fauna e da flora.
E. Por possuir uma paisagem abastada em belezas
naturais, atrai a atenção de turistas, tanto nacionais
quanto internacionais.
2. Sobre o Parque Estadual do Pico do Jabre, atrativo
turístico natural,, é CORRETO afirmar que:
A. O Pico do Jabre é quem contribui exclusivamente pela
permanência da população na região.
B. Com o surgimento de novos empreendimentos,
proporcionará infraestrutura no local, que contribuirá
para permanência
nência de sua população, que não mais
migrará em busca de empregos e melhor qualidade de
vida.
C. Os
novos
empreendimentos
surgiram
em
consequência da infraestrutura do local.
D. O Pico do Jabre, por proporcionar empregos e
melhoria da qualidade de vida contribuiu
contribu para a
erradicação da migração da população local.
E. Por consequência da total preservação e infraestrutra
da natureza no local, concretizou-se
concretizou
a prática de
turismo rural.
3. Atente para as afirmações abaixo.
I. A existência de trilhas fechadas é o único atrativo
atra
para os desportistas, incansáveis na busca de
aventura.
II. A atividade turística no meio rural é uma das
perspectivas para o desenvolvimento desta
economia.
III. O Parque Estadual do Pico do Jabre, dentro da
malha turística do Estado da Paraíba, não possui
apenas espaço para esportes, mas também envolve a
cultura e a gastronomia.
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O ANTÔNIMO das palavras
RESPECTIVAMENTE:

De acordo com texto, está(ao) INCORRETA(S) a(s)
afirmativa(s):
A.
B.
C.
D.
E.

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II e III.

4. Assinale a opção CORRETA em que todas as palavras
palav
estão acentuadas na mesma posição silábica.
A.
B.
C.
D.
E.

Água – espécies – municípios.
País - biológicas – endêmicas.
Ecológica – observatório – Paraíba.
Econômicas – acessórios – existência.
Incansáveis –– turística – país.

5. Assim, surgirão novos horizontes para a região. O
Pico do Jabre atrai turistas de todas as partes do país.
Os tempos verbais das palavras destacadas, nas frases
acima, são RESPECTIVAMENTE:
A.
B.
C.
D.
E.

Tempo Passado – Tempo Passado.
Tempo Futuro – Tempo Presente.
Tempo Presente – Tempo Passado.
Tempo Futuro – Tempo Futuro.
Tempo Presente – Tempo Presente.

A.
B.
C.
D.
E.

destacadas

são

Diminuição – preciosos.
preciosos
Destruição – importantes.
importantes
Aniquilamento – incomuns.
incomuns
Amortização – significantes.
significantes
Surgimento – abundantes.
abundante

9. Algumas palavras do texto estão escritas com acento.
Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras
turística,
agradável
e
país
são
RESPECTIVAMENTE:
A. Paroxítona – oxítona – proparoxítona.
B. Proparoxítona – oxítona – paroxítona.
C. Paroxítona – paroxítona – proparoxítona.
D. Proparoxítona – paroxítona – paroxítona.
E. Proparoxítona – paroxítona – oxítona.
10. Assinale a opção em que TODAS as palavras
apresentam
separação
de
sílaba
escrita
INCORRETAMENTE.
A.
B.
C.
D.
E.

Am-bi-en-tal – pos-su-ii – hec-ta-res
ga – pa-ís
A-tlân-ti-ca – caa-tin-ga
Es-pé-cies – mu-ni-cí-pios
pios –per-ma-nên-cia
A-de-qua-ção – in-can-sá
sá-ve-is – na-tu-rais
Ma-te-i-ro – pro-mis-so
so-ra – mei-o
CONHECIMENTOS GERAIS E NOÇÕES DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

6. “Uma paisagem rica em belezas naturais, que atrai a
atenção de turistas brasileiros e estrangeiros.”

11. São alguns Pontos Turísticos de Matureia, EXCETO:
Quanto ao número de sílabas, as palavras paisagem,
atrai e estrangeiros são RESPECTIVAMENTE:
A. Trissílaba, trissílaba, trissílaba.
B. Dissílaba, trissílaba, polissílaba.
C. Polissílaba, dissílaba, trissílaba.
D. Dissílaba, polissílaba, polissílaba.
E. Trissílaba, dissílaba, polissílaba.
7. “A atividade turística no meio rural é uma das
perspectivas para o desenvolvimento desta economia.”
Assinale a opção que apresenta a palavra que substitui
perspectivas sem alterar o sentido do trecho acima.
A.
B.
C.
D.
E.

Projetos.
Respectivas.
Presunções.
Esperanças.
Imaginações.

A.
B.
C.
D.
E.

Casarão do Jabre.
Pedra do Tendor.
Rapel.
Pico do Jabre.
Festival do Frio.

12. Sobre os aspectos históricos da cidade de Maturéia
analise as afirmativas:
I. O povoado de Matureia pertencia a Teixeira.
II. Matureia fica muito próxima às elevações serranas
que culminam no Pico do Jabre, o ponto mais alto do
Estado da Paraíba.
III. Recentemente o Governo do Estado zoneou uma
área de preservação ambiental disciplinado o uso do
solo nos arredores do Pico do Jabre.
IV. A Vila de Matureia foi transformada em cidade,
desmembrando-se
se de Teixeira.
Estão CORRETAS as afirmativas:

8. “Devem ser fruto de estudo para evitar extinção de
exemplares raros da fauna e da flora.”
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A. I, II e III apenas.
B. I e IV apenas.
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C. III e IV apenas.
D. I e II apenas.
E. I, II, III e IV.
13. Sobre o Aedes aegypti é INCORRETO afirmar:
A. O Aedes aegypti vive e reproduz-se
se em áreas próximas a
domicílios, onde haja água relativamente limpa e parada
(pneus, vasos, latas, caixas d’água).
B. O mosquito geralmente deposita seus ovos em áreas
úmidas, como paredes de pneus ao ar livre ou caixas
d’águas abertas.
C. Quando chove, o ovo depositado volta a se molhar,
podendo completar seu ciclo de desenvolvimento.
D. O Aedes aegypti não é responsável pela transmissão
tr
da
febre amarela.
E. Quem pica os seres humanos é fêmea do mosquito da
dengue.
14. "Quanta honra o destino me reservou de poder sair da
minha voz o grito de esperança de milhões de
brasileiros. Senhoras e senhores. Carrego comigo
nossa história de lutaa pela liberdade e pela
democracia. Por isso eu digo sim!", afirmou o
responsável pelo 342º voto a favor do impedimento da
Presidente da República.
O deputado que ficou conhecido pelas palavras acima
citada e pelo voto decisivo a favor da abertura do
processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT) é:
A.
B.
C.
D.
E.

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).
Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
Bruno Araújo (PSDB-PE).
Daniel Coelho (PSDB-PE).
Tiririca (PR- SP).

15. Com grande extensão territorial e variação climática,
o Brasil abriga vários tipos de vegetação, com
destaque para a Caatinga, Campos, Cerrado, Floresta
Amazônica, Mangues, Mata Atlântica, Mata de
Araucária, Mata de Cocais e Pantanal.
Sobre a Vegetação
egetação da Caatinga analise as afirmativas:
I. Ocupa uma área de aproximadamente 800 mil
quilômetros
etros quadrados, é o único bioma
exclusivamente brasileiro.
II. Ela é típica das regiões semiáridas, podendo ser
encontrada nos estados do Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas,
Bahia, Piauí, Minas Gerais e São Paulo.
III. A vegetação é marcada por plantas xerófilas,
adaptadas ao clima seco e a pouca
disponibilidade de água.
IV. A fauna é representada por répteis, roedores,
arara-azul, asa-branca,
branca, cutia entre outros.
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Estão CORRETAS as afirmativas:
A.
B.
C.
D.
E.

II e III apenas.
I e IV apenas.
II, III e IV apenas.
I, III e IV apenas.
I, II, III e IV.

16. O site de verificação de fatos classifica então como
“exagerada” a seguinte afirmação de Dilma (que
também é a base da defesa feita por José Eduardo
Cardozo, advogado-geral
geral da União, na comissão
especial doo impeachment): “O meu impeachment,
baseado nisso, significaria que todos os governos
anteriores ao meu teriam de ter sofrido impeachment,
porque todos eles, sem exceção, praticaram atos iguais
ao que eu pratiquei, e sempre com respaldo legal.”
http://veja.abril.com.br/blog/felipe
http://veja.abril.com.br/blog/felipe-moura-brasil

No Texto acima a presidente Dilma Rousseff alega
que todos os governos anteriores ao dela praticaram
atos iguais como:
A.
B.
C.
D.
E.

Pedaladas fiscais.
Probidade Administrativa.
Golpe de Estado.
Abuso de poder.
Investigação criminal.

17. O desmatamento é um dos mais graves problemas
ambientais da atualidade, pois além de devastar as
florestas e os recursos naturais, compromete o
equilíbrio do planeta em seus diversos elementos,
incluindo os ecossistemas, afetando gravemente
também a economia e a sociedade.
Existem alguns motivos que provocam ou
intensificam a ocorrência do desmatamento, entre os
quais, podemos mencionar,
mencionar EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Expansão agropecuária.
Atividade mineradora.
Maior demanda por recursos naturais.
naturais
Êxodo rural.
Aumento das queimadas.
queimadas

18. De acordo com a Constituição Federal de 1988, Todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se
se aos brasileiros e aos
estrangeiros
os residentes no País a inviolabilidade do
direito à, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Publicidade.
Liberdade.
Igualdade.
Segurança.
Propriedade.
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19. A República Federativa do Brasil rege-se
rege
nas suas
relações internacionais pelos seguintes princípios,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Independência nacional.
Prevalência dos direitos humanos.
Autodeterminação dos povos.
Intervenção dos poderes.
Igualdade entre os estados.

20. De acordo com o art. 2º da Lei Orgânica Municipal de
Matureia o município em sua organização tem como
fundamento, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

O respeito à cidadania.
À dignidade da pessoa humana.
A improbidade administrativa.
O pluralismo político.
Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E ROTINA DO
CARGO

21. A Constituição Federal de 1988 estabelece
competências para o Sistema Único de Saúde.
Saúde
Assinale a alternativa que NÃO se enquadra
enqua
nesse
Sistema:
A. Executar
xecutar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.
B. Fiscalizar
iscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o
controle
role de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano.
C. Participar
articipar do controle e fiscalização da produção,
transporte, guarda e utilização de substâncias e
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
D. Incrementar,
ncrementar, em sua área de atuação,
atuação
o
desenvolvimento científico e tecnológico e a
inovação.
E. Colaborar
olaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o controle de agrotóxicos.
22. Marque a alternativa CORRETA que diz respeito às
diretrizes e organização do Sistema Único de Saúde,
segundo a Constituição Federal de 1988.
A.
B.
C.
D.
E.

Rede regionalizada e Comando Único Federal.
Federal
Participação do trabalhador e Hierarquização.
Hierarquização
Assistencialismo e Profilaxia.
Atividades Preventivas e Atendimento integral.
i
Descentralização e Sazonalidade.

23. Quanto às responsabilidades estabelecidas na Lei
Federal Nº 8.080/1990, assinale a alternativa
CORRETA:
4
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A. O dever do Estado não exclui o das pessoas,
profissionais, das empresas e da sociedade.
B. O dever do Estado não exclui o dos gestores, das
pessoas, das empresas e da sociedade.
C. O dever do Estado não exclui o das empresas, da
família, clínicas particulares e da sociedade.
D. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da
família, das empresas e da sociedade
E. O dever do Estado não exclui o das empresas, dos
políticos, dos gestores e da sociedade.
24. Considerando o que preconiza a Lei Federal
8.142/1990, marque a alternativa CORRETA:
A. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e
deliberativo, é um órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviços,
profissionais de saúde e usuários.
B. A Conferência de Saúde reunir-se-á
reunir
a cada quatro
anos com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde nos
níveis correspondentes.
C. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde
e Conferências será majoritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
D. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde
terão sua organização
ização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo
respectivo conselho.
E. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão representação
no Conselho Nacional
cional de Saúde.
p
25. Ainda de acordo com a Lei Federal Nº 8142/90, para
receberem recursos, os Municípios, os Estados e o
Distrito Federal deverão atender os requisitos abaixo,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Fundo de Saúde
Conselho de Saúde, com composição partidária.
Plano de saúde
Relatórios de gestão
Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo
orçamento.

26. Sobre a história natural e as medidas de prevenção das
doenças, marque a alternativa CORRETA com
relação à prevenção primária na atenção básica:
A.
B.
C.
D.
E.

Tomar medicamentos para Depressão.
Depressão
Diminuir o consumo de álcool e uso de cigarro.
cigarro
Realizar cirurgia de apêndice.
apêndice
Fazer um exame de Endoscopia.
Endoscopia
Realizar sessões de fisioterapia.
fisioterapia
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27. Marque a alternativa CORRETA que indica o
significado e conceito epidemiológico de Prevalência:

Os sintomas representados na figura acima são
característicos da doença:

A. Incidência de casos notificados prováveis.
prováveis
B. Casos existentes das doenças na população.
população
C. Relação entre o número de eventos reais e os que
poderiam acontecer.
D. Comportamento das doenças ou dos agravos à saúde
em uma população.
E. Número de casos novos de uma morbidade.
morbidade

A.
B.
C.
D.
E.

28. Marque a alternativa CORRETA que indica o
significado do conceito abaixo:

31. Como muitos dos sintomas das doenças transmitidas
por mosquitos são parecidos, é importante aprender a
diferenciá-las.

“Comunicação
omunicação obrigatória à autoridade de saúde,
realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou
responsáveis pelos estabelecimentos de saúde,
públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita
ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde
pública, descritos no anexo, podendo ser imediata ou
semanal.”
A.
B.
C.
D.
E.

Informação em Saúde.
Denúncia Sanitária.
Registro epidemiológico.
Encaminhamento médico.
Notificação Compulsória.

29. Até o dia 11 de maio de 2016 foram confirmados
_______ casos de microcefalia e outras alterações do
sistema nervoso, sugestivos de infecção congênita, na
Paraíba. As informações são do novo boletim
epidemiológico do Ministério da Saúde.
Saúde
Complete a lacuna acima e assinale a alternativa
CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

119
109
140
142
145

30. Observe a figura abaixo e assinale a alternativa
CORRETA

Zika Vírus
Dengue
Chikungunya
Febre Amarela
Hepatite b

Assinale a alternativa que NÃO é uma doença
similares ao chikungunya:
unya:
A.
B.
C.
D.
E.

Leptospirose
Anemia
Dengue
Febre reumática
Meningite

32. Com relação ao Financiamento do SUS, os
Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão
apresentar os requisitos abaixo, EXCETO:
A. Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos
e Salários (PCCS).
B. Fundo de Saúde.
C. Conselho de Saúde.
D. Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo
orçamento.
E. Rede de atenção à saúde definida.
definida
egypti é capaz de transmitir
33. O mosquito Aedes Aegypti
vários vírus causadores de doenças e desenvolve seu
ciclo evolutivo através da água parada. Dentre as
opções abaixo, assinale a opção errada com relação
aos vírus transmitidos por este vetor:
A.
B.
C.
D.
E.

Chikungunya e Dengue..
Chikungunya e Zika.
CHIKV e DENV.
Zika e Malária.
Zika e Dengue.

34. Com relação
lação ao Controle Social no SUS e as
Conferências de Saúde regulamentadas
regulame
através da Lei
8142/1990, marque
arque a opção INCORRETA:
A. Terão sua organização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo gestor
da sua esfera administrativa.
B. Terão representação dos vários segmentos sociais,
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes
para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes.
5
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C. Reunir-se-ão a cada 04 anos.
D. Será convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo
pel Conselho de
Saúde.
E. A representação dos usuários nas Conferências será
majoritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos.
35. Complete as lacunas abaixo de acordo com os itens
enumerados, a respeito dos conceitos de risco
sanitário correspondente, em seguida,
eguida, marque a
alternativa com a sequencia CORRETA:
CORRETA
1. Riscos ambientais.
2. Riscos ocupacionais.
3. Riscos iatrogênicos.
4. Riscos institucionais.
ecorrentes de tratamento médico e uso de
( )Decorrentes
serviços de saúde medicamentos, infecção
hospitalar, sangue e hemoderivados, radiações
ionizantes,
tecnologias
médico
médico-sanitárias,
procedimentos e serviços de saúde.
saúde
( ) Creches,
reches, escolas, clubes, hotéis, motéis, portos,
aeroportos, fronteiras, estações ferroviárias e
rodoviárias, salão de beleza, saunas, etc.
( ) Água
ua (consumo e mananciais hídricos), esgoto,
lixo (doméstico, industrial, hospitalar), vetores e
transmissores de doenças (mosquitos, barbeiro,
animais), poluição do ar, do solo e de recursos.
recursos
hídricos, transporte de produtos perigosos, etc.
( )Processo dee produção, substâncias, intensidades,
carga horária, ritmo e ambiente de trabalho.
trabalho
A.
B.
C.
D.
E.

1-2-3-4
2-1-4-3
4-3-1-2
3-4-1-2
4-3-2-1

36. A Lei Orgânica da Saúde Nº 8080/1990, definiu que a
saúde possui fatores determinantes e condicionantes.
Dentre as alternativas abaixo, marque a opção que
NÃO apresenta estes fatores:
A.
B.
C.
D.
E.

Alimentação e moradia.
Saneamento básico e meio ambiente.
Trabalho e renda.
Educação e atividade física.
Transporte e cultura.

37. Dentre as opções de zoonoses abaixo, marque a
alternativa que CORRESPONDE ao agente etiológico
transmitido através dos Ratos:
A. Trypanosoma cruzi.
B. Lyssavirus.
C. Schistosoma mansoni.
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D. Leptospira interrogans.
E. Plasmodium vivax.
38. Marque a alternativa correta que corresponde ao
conceito epidemiológico de surto epidêmico:
A. Caracteriza-se
se quando há incidência de uma doença
em várias regiões em um País.
País
B. Caracteriza-se
se quanto há incidência em apenas uma
localidade.
C. Caracteriza-se
se quando há um aumento repentino de
casos em um local específico.
específico
D. Caracteriza-se
se quando há uma incidência repentina de
casos em uma região.
E. Caracteriza-se
se quando há uma prevalência de casos
em um local específico..
39. A Instrução Normativa Nº 01 de 2005 do Ministério
da Saúde regulamentou as competências da União,
Estados, Municípios e Distrito Federal na área de
vigilância em saúde ambiental e definiu as áreas de
atuação do Subsistema Nacional Vigilância em Saúde
Ambiental.
Dentre as opções abaixo, assinale a opção que NÃO
corresponde á uma destas
estas áreas:
A.
B.
C.
D.
E.

Água
gua para consumo humano e animal.
animal
Contaminantes
ontaminantes ambientais e substâncias químicas.
químicas
Desastres naturais.
Acidentes
cidentes com produtos perigosos.
perigosos
Ambiente de trabalho.

40. Não são atribuições do Cargo de Agente de
Vigilância Ambiental:
A. Executar ações de vigilância
igilância e controle da raiva e
leishmaniose através de limpeza e manejo de canil,
gatil e biotério, de captura e apreensão de cães
errantes, agressivos ou suspeitos, de campanha de
vacinação, de atividades de apoio laboratoriais e
atividades afins ligadas aos animais domésticos.
B. levantar,
evantar, reconhecer e cadastrar as situações
ambientais de risco a saúde humana; conhecer os
principais conceitos e biologia de vetores, roedores e
outras espécies sinantrópicas de interesse na saúde
pública.
C. Executar ações de vigilância
ilância e controle de espécies
sinantrópicas (roedores, morcegos, pombos, pardais e
outros).
D. Executar
xecutar ações de vigilância e controle de animais
peçonhentos (escorpiões, aranhas e outros).
outros)
E. Validar
ar a licença sanitária de estabelecimentos de
menor risco epidemiológico, mediante aprovação das
condições sanitárias encontradas por ocasião da
inspeção.
____________________________________________________________________
______________________________________

