
TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DA POETISA CORA CORALINA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Fiz a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESSENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Médico-Veterinário
CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROVA

S19 - P
TARDE

Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

ATENÇÃO:

Disciplinas
Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa 15 2

Legislação e Ética na Administração Pública 5 1

Geografia e História de Rondônia 5 1

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública 10 1

Conhecimentos Específicos 25 2
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Poucas coisas são tão difíceis quanto fazer
um balanço, estabelecer um ranking. Entre as
questões inevitáveis, vejam esta: melhoramos ou
pioramos? Se o critério for a renda , ou o
resultado de um check-up, em suma, algo que
permita resultados objetivos, responder é fácil. Mas
perguntemos se aumentou a liberdade no mundo, se
nossa sociedade é mais democrática ou não, e tudo
se complica.

Tento, ainda assim, um balanço das
liberdades humanas. Diria que aumentou a liberdade
de escolha dos indivíduos, ao longo do último século,
mas que ao mesmo tempo se expandiu o controle
sobre nós. Parece contraditório, e é mesmo.

A liberdade cresceu enormemente no que diz
respeito aos caminhos da vida. Muitos dizem que a
homossexualidade não é uma opção, porque
ninguém escolhe, no silêncio das paixões, a quem vai
desejar sexualmente; concordo. Mas seguramente,
um século atrás, a homossexualidade não era uma
opção. Não estava aberta às pessoas na maior parte
do mundo. Os episódios mais tristes que conheço
foram de Oscar Wilde e de Piotr Tchaikovsky. Wilde,
apaixonado por um rapaz que não valia grande coisa,
foi para a cadeia, onde escreveu um livro doloroso,

(1897), praticamente encerrando sua
carreira e vida. Já o compositor russo viveu uma
tragédia mais dura. Há várias versões sobre sua
morte. Uma delas, num filme preto e branco, mostra-o
morrendo em dolorosa agonia depois de tomar,
inadvertidamente, um copo-d’água contaminado pelo
cólera. Pois o filme (1970), de Ken
Russel, mostra uma história pior. Embora
Tchaikovsky fosse extremamente popular na Rússia
e no mundo, a descoberta de sua homossexualidade
leva seu próprio círculo a lhe impor um dilema: a
infâmia ou o suicídio. Ele toma a água contaminada
de propósito. Morre, sim, em terrível agonia.

Qualquer dessas histórias seria difícil hoje em
dia. O mais irônico dos escritores britânicos, o mais
romântico dos compositores russos não teriam de
esconder sua orientação sexual. Teriam fins de vida
mais longos, melhores. A liberdade de você ser quem
é: eis o que se ampliou bastante. A vida pessoal se
tornou um espaço de maior florescimento.

Ao mesmo tempo, contudo, o controle
cresceu exponencialmente. Foucault, que faleceu há
quase trinta anos, foi quem chamou a atenção para
este ponto; mas nem poderia ele imaginar como em
poucas décadas aumentariam tanto os controles. Em
1995, Bill Gates celebrava, em seu

, a possibilidade de se rastrear o trajeto de cada
um de nós, onde abasteceu o carro, onde comprou
pizza, onde adquiriu o jornal; o poeta José Paulo
Paes, na época, disse que esse só podia ser um
sonho idiota. Pois quem deseja ser controlado a esse

per capita

De profundis

The music lovers

A estrada do
futuro

ponto? Isso hoje se tornou rotina, mas com uma
agravante: não é o Estado quem nos controla.
Empresas o fazem. O Facebook descobre os gostos
de seus clientes e vende-os para empresas que nele
anunciam. O pior é que não é só isso. Podemos ser
controlados em nossas opções políticas, em nosso
direito de escolha, em qualquer coisa. Nem sabemos
para quem são vendidas as bases de dados em que
estamos. Consta que o Facebook aproxima você de
quem tem preferências parecidas com as suas; mas
isso é uma lástima, porque petistas conviverão com
petistas, tucanos com tucanos, vegans com vegans...

Perde-se justamente uma das maiores
riquezas de nosso tempo, que é experimentar a
diversidade. [...]
(RIBEIRO, Renato Janine. Rev. Filosofia: nº 80, março de 2013,
p. 82.)

Questão 01

A argumentação desenvolvida no texto está
orientada no sentido de persuadir o leitor a concluir
que:

A) a homossexualidade não é uma opção, mas uma
necessidade incontrolável ditada pelas paixões.

B) é difícil saber o que se expandiu mais no último
século, se a liberdade de escolha dos indivíduos
ou o controle sobre nós.

C) com a liberdade dos dias atuais, Tchaikovsky e
Oscar Wilde teriam fins de vida melhores.

D) não é o Estado que controla os indivíduos, mas as
empresas privadas, através do Facebook.

E) Foucault foi um visionário, mas não conseguiu
antever o rápido crescimento do controle sobre os
indivíduos.

Questão 02

A passagem do texto em que o autor emprega forma
verbal destinada a expressar dúvida ou incerteza
quanto ao ponto de vista que emite é:

A) “Diria que aumentou a liberdade de escolha dos
indivíduos [...]” (§ 2)

B) “A liberdade cresceu enormemente no que diz
respeito aos caminhos da vida.” (§ 3)

C) “Ele toma a água contaminada de propósito.” (§ 3)
D) “A liberdade de você ser quem é: eis o que se

ampliou bastante.” (§ 4)
E) “A vida pessoal se tornou um espaço de maior

florescimento.” (§ 4)
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Em relação aos dois parágrafos imediatamente
anteriores, o quinto parágrafo do texto tem, na
argumentação, um caráter:

A) explicativo.
B conclusivo.
C contrastivo.
D exemplificador.
E resumidor.

)

)

)

)

Questão 03

A alternativa em que se lê argumento destinado a
justificar proposição contida no período anterior é:

A) “Parece contraditório, e é mesmo.” (§ 2)
B) “Não estava aberta às pessoas na maior parte do

mundo.” (§ 3)
C) “Há várias versões sobre sua morte.” (§ 3)
D) “Ele toma a água contaminada de propósito.” (§ 3)
E) “Teriam fins de vida mais longos, melhores.” (§ 4)

Questão 04

Altera-se o sentido de: “Foucault, que faleceu há
quase trinta anos, foi quem chamou a atenção para
este ponto; mas nem poderia ele imaginar como em
poucas décadas aumentariam tanto os controles.”
(§ 5), caso se obedeça à seguinte instrução de
reescrita:

A) deslocar o pronome “ele” para antes de “poderia
imaginar”.

B) substituir a forma verbal “há” por “faz”, no singular.
C) usar a forma verbal “advertiu” em vez de “chamou

a atenção”.
D) escrever “não obstante” em lugar de “mas”.
E) reescrever “que faleceu” como “falecido”.

Preserva-se o sentido de: “Tento, ainda assim, um
balanço das liberdades humanas.” (§ 2) com a
seguinte redação:

A) Tento, em vista disso, um balanço das liberdades
humanas.

B) Tento, a despeito disso, um balanço das
liberdades humanas.

C) Em consequência disso, tento um balanço das
liberdades humanas.

D) Devido a isso, tento um balanço das liberdades
humanas.

E) Visto isso, tento um balanço das liberdades
humanas.

Questão 07

Questão 08

A passagem em que o autor emprega advérbio em
para fazer a avaliação ou valoração subjetiva

de um fato por ele referido é:

A) “[...] ninguém escolhe, no silêncio das paixões, a
quem vai desejar sexualmente [...]” (§ 3)

B) “[...] seguramente, um século atrás, a
homossexualidade não era uma opção.” (§ 3)

C) “[...] praticamente encerrando sua carreira e vida.”
(§ 3)

D) “[...] depois de tomar, inadvertidamente, um
copo-d’água contaminado pelo cólera.” (§ 3)

E) “ [ . . . ] c o n t u d o , o c o n t r o l e c r e s c e u
exponencialmente.” (§ 5)

–mente

Questão 05

O aposto cujo papel semântico no texto está
caracterizado com evidente equívoco é:

A) algo que permita resultados objetivos (§ 1) /
resumir

B) (§ 3) / especificar
C) a infâmia ou o suicídio (§ 3) / discriminar
D) não é o Estado quem nos controla (§ 5) /

esclarecer
E em qualquer coisa (§ 5) / explicar

De profundis

)

Questão 06

Na formação das palavras “homossexualidade” (§ 3)
e “florescimento” (§ 4), os sufixos “-idade” e “-mento”
expressam, respectivamente, as mesmas noções de
“qualidade ou estado” e de “ato ou resultado de ato”
que os sufixos destacados em:

A) estudANTE – lembrANÇA
B) fascISTA– investiDURA
C) nobrEZA– realISMO
D) alvURA– contemplaÇÃO
E) mansiDÃO – folhAGEM

Questão 09
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Questão 13

O termo em destaque funciona como objeto direto da
oração em:

A) “[...] que aumentou A LIBERDADE DE ESCOLHA
DOS INDIVÍDUOS [...]” (§ 2)

B) “[...] ao mesmo tempo se expandiu O CONTROLE
SOBRE NÓS” (§ 2)

C) “Teriam FINS DE VIDA MAIS LONGOS,
MELHORES” (§ 4)

D) “[...] como em poucas décadas aumentariam tanto
OS CONTROLES” (§ 5)

E) “[...] para quem são vendidas AS BASES DE
DADOS [...]” (§ 5)Questão 11

Com a substituição do termo em destaque por um
pronome átono, ocorre ERRO de regência em:

A) “Não estava aberta ÀS PESSOAS [...]” (§ 3) / Não
lhes estava aberta

B) “[...] onde escreveu UM LIVRO DOLOROSO,
[...]” (§ 3) / onde o escreveu

C) “Ele toma A ÁGUA CONTAMINADA de propósito.”
(§ 3) / Ele a toma

D) “[...] não teriam de esconder SUA ORIENTAÇÃO
SEXUAL.” (§ 4) / não teriam de esconder-lhe

E) “O Facebook descobre OS GOSTOS DE SEUS
CLIENTES [...]” (§ 5) / descobre-os

DE PROFUNDIS

Questão 12

A alternativa em que se preserva a relação de
coordenação observada em: “O Facebook descobre
os gostos de seus clientes e vende-os para empresas
que nele anunciam.” (§ 5) é a seguinte:

A) O Facebook descobre os gostos de seus clientes
a fim de vendê-los para empresas que nele
anunciam.

B) O Facebook, à medida que descobre os gostos de
seus clientes, vende-os para empresas que nele
anunciam.

C) O Facebook não só descobre os gostos de seus
clientes, mas também os vende para empresas
que nele anunciam.

D) Uma vez que descobre os gostos de seus clientes,
o Facebook vende-os para empresas que nele
anunciam.

E) Descobertos os gostos de seus clientes, o
Facebook vende-os para empresas que nele
anunciam.

O verbo destacado em: “[...] leva seu próprio círculo a
lhe IMPOR um dilema [...]” (§ 3) está flexionado
corretamente em todos os contextos a seguir,
EXCETO em:

A) se seu círculo lhe impor.
B) até seu círculo lhe impor.
C) para seu círculo lhe impor.
D) em virtude de seu círculo lhe impor.
E) após seu círculo lhe impor.

Questão 10

Questão 14

A mudança de colocação do pronome átono a ser
evitada no português padrão, segundo as gramáticas
da língua, é a que se propõe em:

A) “Uma delas [...] mostra-o morrendo em dolorosa
agonia [...]” (§ 3) / o mostra

B) “[...] leva seu próprio círculo a lhe impor um dilema
[...]” (§ 3) / impor-lhe

C) “Isso hoje se tornou rotina [...]” (§ 5) / tornou-se
D) “[...] e vende-os para empresas que nele

anunciam.” (§ 5) / os vende
E) “Perde-se [...] uma das maiores riquezas de nosso

tempo [...]” (§ 6) / Se perde

Questão 15

Mantém-se o acento grave no “A” do complemento de
“aberta” – em: “Não estava aberta às pessoas na
maior parte do mundo.” (§ 3) – com a substituição
desse complemento por:

A) a ninguém.
B a nós.
C a quem quer que fosse.
D a escolha de ninguém.
E) a homossexuais.

)

)

)
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Segundo a Constituição Federal vigente, qualquer
cidadão é parte legítima para propor:

A) ação civil pública.
B) mandado de segurança coletivo.
C) ação de improbidade administrativa.
D) ação popular.
E) mandado de segurança individual.

Questão 16

Questão 18

Nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, é correto
afirmar:

A) Na concorrência, o licitante é livre para desistir de
sua proposta a qualquer tempo, desde que antes
de firmado o contrato administrativo.

B) A anulação do procedimento licitatório não opera
efeitos retroativos.

C) É nulo o contrato celebrado com preterição da
ordem classificatória da licitação.

D) Na concorrência, o licitante é livre para desistir de
sua proposta a qualquer tempo, desde que ainda
não tenha havido adjudicação.

E) A revogação do procedimento licitatório, por
motivo discricionário, não gera obrigação de
indenizar.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As ações de ressarcimento de danos causados ao
erário:

A) prescrevem no prazo de 5 anos, a contar da data
da ocorrência do dano.

B) prescrevem no prazo de 3 anos, a contar da data
da ocorrência do dano.

C) prescrevem no prazo de 5 anos, a contar do
conhecimento do dano pelo Poder Público.

D) prescrevem no prazo de 3 anos, a contar do
conhecimento do dano pelo Poder Público.

E) são imprescritíveis.

Questão 17

Questão 19

A respeito do acesso à informação, disciplinado pela
Lei Federal nº 12.527/2011, assinale a alternativa
correta.

A) É direito do requerente obter o inteiro teor de
decisão de negativa de acesso, por certidão ou
cópia.

B) A decisão que indefere o acesso à informação é
irrecorrível, restando ao requerente apenas a via
do mandado de segurança.

C) O acesso à informação necessária à tutela judicial
ou administrativa de direitos fundamentais só
poderá ser negado mediante decisão expressa e
fundamentada da autoridade administrativa
competente.

D) O prazo legal máximo de restrição de acesso à
informação é de 15 anos, a contar de sua
produção.

E) O acesso à informação não compreende o direito
de obter informação primária.

Questão 20

Consoante disposto na Lei nº 8.429/1992, é correto
afirmar que:

A) os atos de improbidade administrativa são
puníveis apenas se praticados dolosamente.

B) negar publicidade aos atos oficiais configura
prática de ato de improbidade administrativa.

C) o recebimento de vantagem econômica para
intermediar a liberação ou aplicação de verba
pública de qualquer natureza é ato de
improbidade administrativa punível nas formas
dolosa e culposa.

D) os atos de improbidade administrativa se sujeitam
ao chamado princípio da insignificância ou da
bagatela.

E) a dispensa indevida de licitação não configura ato
de improbidade administrativa, sujeitando o
serv idor apenas às sanções c iv is e
administrativas previstas na legislação específica.
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Questão 22

Segundo o IBGE, o Brasil é composto por dez bacias
hidrográficas, cada uma formada por sub-bacias. O
Estado de Rondônia encontra-se na bacia do rio
Amazonas, na sub-bacia hidrográfica conjugada do
rio:

A) Purus.
B) Tapajós.
C) Juruá.
D) Madeira.
E) Juruena.

Questão 23

A história de Rondônia é repleta de processos de
fragmentação para criação de novos municípios.
Entre os destacados nas alternativas a seguir,
assinale aquele cuja criação tem origem no
desmembramento direto do município de Ji-Paraná.

A) Cacaulândia.
B) Alto Paraíso.
C) Mirante da Serra.
D) Presidente Médici.
E) Governador Jorge Teixeira.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA

Questão 21

O final do século XIX é marcado por uma série de
mudanças resultantes do desenvolvimento do
capitalismo, que se encontrava na fase monopolista,
exigindo um reordenamento econômico das
sociedades. Cada vez mais o Brasil se incorpora a
essa nova ordem, o que produz reflexos não só sobre
sua economia, mas também sobre sua estrutura
política. Nesse contexto, reorganizam-se as
estratégias de defesa e ocupação das fronteiras
brasileiras, especialmente nos estados do
Centro-Oeste e da Amazônia. Cândido Mariano da
Silva Rondon chefiou as principais iniciativas de
desenvolvimento da região amazônica durante a
primeira República por meio de ações de caráter
misto: civil e militar.

Entre as opções a seguir, assinale a que apresenta
uma das principais funções da Comissão Rondon no
início do século XX:

A) ocupação de territórios no Pacífico.
B) construção de linhas telegráficas.
C) apoio militar na Guerra do Paraguai.
D) implementação do projeto Calha Norte.
E) extração de minérios da Serra dos Carajás.

(BIGIO, Elias dos Santos.
. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000 –Adaptado).

Cândido Rondon: a integração
nacional

Questão 24

A lavoura permanente de Ji-Paraná que apresentou a
maior área colhida em 2011, ano dos últimos dados
divulgados pelo IBGE, foi:

A) café.
B) cacau.
C) banana.
D) maracujá.
E) erva-mate.

Questão 25

A criação do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) significou um avanço no que
diz respeito às políticas de conservação dos recursos
naturais no Brasil. O SNUC estabelece diferentes
categorias de manejo de Unidades de Conservação
(UC), cada uma atendendo, prioritariamente, a
determinados objetivos. Entre as UC a seguir, a única
que está localizada em RO é a:

A) Floresta Nacional Itaituba.
B) Reserva Extrativista Chico Mendes.
C) Parque Nacional Pacaás-Novos.
D) Estação Ecológica Juataí-Solimões.
E) Reserva BiológicaAbufari.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

As ações e os serviços de saúde pública que
integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas na Constituição Federal de 1988 e
com os princípios expressos na Lei nº 8.080/1990. A
respeito desses princípios, analise as afirmativas e,
em seguida, marque a opção correta.

I. O princípio da descentralização das ações e
s e r v i ç o s d e s a ú d e , c o m ê n f a s e n a
municipalização, reflete a noção de que o nível
local é o melhor âmbito para tratar diretamente as
questões da saúde.

II. A regionalização e a hierarquização da rede de
serviços assistenciais reconhecem a necessidade
da conjugação de esforços das esferas de
governo na solução dos complexos problemas de
saúde.

III. A integralidade da assistência à saúde envolve
ações que vão desde a promoção e a prevenção
em saúde até os tratamentos mais complexos,
como transplantes, cirurgias cardíacas e terapias
oncológicas.

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente a afirmativa II está correta.
C) Somente a afirmativa III está correta.
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Questão 26
O artigo 198 da Constituição Federal (CF) determina
que o Sistema Único de Saúde seja financiado com
recursos do orçamento da seguridade social, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes. Considerando as
disposições legais para a aplicação desses recursos
marque a opção INCORRETA.

A) Os Estados e o Distrito Federal deverão aplicar,
anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da
arrecadação de impostos tais como ICMS, IPVA e
IRRF.

B) Compete ao Tribunal de Contas, no âmbito de
suas atribuições, verificar a aplicação dos
recursos mínimos em ações e serviços públicos
de saúde de cada ente da Federação sob sua
jurisdição.

C) Os recursos da União serão repassados ao Fundo
Nacional de Saúde e às demais unidades
orçamentárias que compõem o Ministério da
Saúde, para serem aplicados em ações e serviços
públicos de saúde.

D) Os Planos Estaduais de Saúde deverão explicitar
a metodologia de alocação dos recursos
estaduais e a previsão anual de recursos aos
Municípios, pactuadas nas Comissões
Intergestores Bipartite.

E) As transferências dos Estados para os
Municípios, destinadas a financiar as ações e
serviços públicos de saúde, serão realizadas
diretamente aos Fundos Municipais de Saúde.

Questão 27
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Em relação à atuação dos Conselhos e Conferências
de Saúde, marque a alternativa correta.

A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois
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.

B) Compete ao Conselho Nacional de Saúde decidir
sobre o credenciamento de instituições de saúde
que se candidatem a realizar pesquisas em seres
humanos.

C) As Conferências e os Conselhos de Saúde terão
sua organização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo
Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass).

D) Os conselheiros de saúde poderão ser
remunerados pelas atividades desenvolvidas nos
respect ivos conse lhos, uma vez que
desempenham uma função de relevância pública.

E) Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados
que devem ser compostos majoritariamente por
representantes do governo e prestadores de
serviço e minoritariamente por profissionais de
saúde e usuários.

Questão 28

De acordo com a última versão dos “Cadernos de
Informações de Saúde” disponibilizada pelo
DATASUS, as maiores causas de mortalidade
proporcional em Ji-Paraná no ano de 2008,
representando 34,5 do total, foram:

A) neoplasias (tumores).
B) doenças do aparelho respiratório.
C) doenças do aparelho circulatório.
D) algumas doenças infecciosas e parasitárias.
E) causas externas de morbidade e mortalidade.

Questão 29

A Vigilância em Saúde constitui-se de ações de
promoção da saúde da população, vigilância,
proteção, prevenção e controle das doenças e
agravos à saúde. A esse respeito, analise as
afirmativas a seguir e em seguida marque a opção
correta.

I. A promoção da saúde refere-se ao conjunto de
intervenções individuais, coletivas e ambientais
responsáve is pe la a tuação sobre os
determinantes sociais da saúde.

II. A vigilância da saúde do trabalhador visa à
promoção da saúde e à redução da
morbimortalidade da população trabalhadora por
meio da integração de ações que intervenham nos
agravos e seus determinantes.

III. O conjunto de ações que propiciam o
conhecimento e a detecção de mudanças nos
fatores determinantes e condicionantes do meio
ambiente que interferem na saúde humana diz
respeito ao conceito de vigilância sanitária.

Está(ão) correta(s) apenas:

A) I
B) II
C) III
D) I e II
E) II e III

Questão 30

A Lei Orgânica da Saúde estabelece competências
da direção do SUS em cada esfera de gestão.
Marque a opção que apresenta uma competência
exclusiva da direção estadual do SUS.

A) Gerir laboratórios públicos de saúde e
hemocentros.

B) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação
e nutrição.

C) Estabelecer normas e executar a vigilância
sanitária de aeroportos.

D) Promover a descentralização dos serviços de
saúde para os Municípios.

E) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde.

Questão 31
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O Decreto nº 7.508/2011 passou a exigir uma nova
dinâmica na organização e gestão do sistema de
saúde, sendo a principal delas o aprofundamento das
relações entre os entes federados. Considerando o
que dispõe esse decreto, analise as afirmativas
abaixo.

I. As Regiões de Saúde são estabelecidas como
referência para as transferências de recursos
entre os entes federativos.

II. As Redes de Atenção à Saúde estarão
compreendidas no âmbito de uma Região de
Saúde, ou de várias delas.

III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação
das necessidades de saúde e orientará o
planejamento integrado dos entes federativos,
contribuindo para o estabelecimento de metas de
saúde.

Assinale:

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.
B) Se somente a afirmativa II estiver correta.
C) Se somente a afirmativa III estiver correta.
D) Se somente as afirmativas I e II estiverem

corretas.
E) Se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

Questão 32

A respeito da Relação Nacional de Medicamentos
Especiais – RENAME – é correto afirmar:

A) As atualizações da RENAME deverão ser feitas a
cada quatro anos pelo Conselho Nacional de
Saúde.

B) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
poderão adotar relações específicas e
complementares de medicamentos.

C) Estar o usuário assistido por ações e serviços de
saúde do SUS é um dos pressupostos para o
acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica.

D) A Comissão Nacional de Saúde é o órgão
competente para dispor sobre a RENAME e dobre
as Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.

E) Os entes federativos não poderão ampliar o
acesso do usuário à assistência farmacêutica
estabelecida em âmbito nacional.

Questão 33

O instrumento de planejamento do SUS que “deve
apresentar as intenções e os resultados a serem
buscados no período de quatro anos, expressos em
objetivos, diretrizes e metas” corresponde ao:

A) Plano de Saúde.
B) RelatórioAnual de Gestão.
C) Programa de Pactuação Integrada.
D) Plano Diretor de Regionalização.
E) Termo de Compromisso de Gestão.

Questão 34

O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde –
COAP – é um instrumento da gestão compartilhada
do SUS com a função de definir as responsabilidades
dos entes na art iculação interfederativa.
Considerando as características de cada parte desse
contrato, marque a Segunda Coluna de acordo com
as opções correspondentes na Primeira.

Primeira Coluna

(1) Parte I
(2) Parte II
(3) Parte III
(4) Parte IV

Segunda Coluna

( ) D i s p õ e s o b r e a s r e s p o n s a b i l i d a d e s
o r ç a m e n t á r i o - f i n a n c e i r a s , t a i s c o m o
Financiamento global do contrato, custeio e
investimento.

( ) Explicita as responsabilidades executivas dos
entes signatários como as metas regionais
anuais, os indicadores e as formas de avaliação.

( ) Dispõe sobre as seguintes responsabilidades:
monitoramento, avaliação de desempenho da
execução do contrato e auditoria.

( ) Explicita as responsabilidades a que os entes
signatários estão submetidos em relação à
organização do SUS.

Asequência correta é:

A) 4, 1, 2, 3
B) 1, 2, 3, 4
C) 3, 2, 4, 1
D) 2, 3, 1, 4
E) 4, 2, 3, 1

Questão 35
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A transferência de embrião em bovinos engloba o
conjunto de atividades necessárias para a retirada de
embriões do útero de fêmeas doadoras e a posterior
deposição desses embriões no útero de fêmeas
receptoras. Sobre essa biotécnica da reprodução é
correto afirmar que:

A) a coleta de embriões com fins comerciais é
efetuada, preferencialmente, entre o sexto e
oitavo dia após a primeira inseminação das
doadoras.

B) uma das etapas consiste na superovulação de
doadoras e receptoras com posterior inseminação
das doadoras após detecção do cio.

C) no dia da coleta dos embriões, a doadora é
avaliada, quanto à presença do número de corpos
lúteos, e, a seguir, os embriões são coletados por
aspiração uterina com o mandril.

D) doadoras que apresentam cérvix tortuosa são
anestesiadas (epidural caudal alta) com lidocaína
a 2% para facilitar a passagem do cateter.

E) somente embriões classificados de 3 a 5 devem
ser transferidos para as receptoras.

Questão 38

A inseminação artificial em bovinos é uma biotécnica
aplicada à reprodução animal em que o sêmen é
depositado no aparelho reprodutor da fêmea, com o
auxílio de materiais e instrumentos específicos.
Sobre essa biotécnica é correto afirmar que:

A) para facilitar o manejo em rebanhos numerosos,
existem protocolos de inseminação em tempo fixo
(IATF), em que a inseminação das fêmeas ocorre
logo após a observação do estro.

B) a passagem do aplicador de inseminação pela
cérvix da vaca deve ser cuidadosa e o seu
sucesso irá depender da experiência do
inseminador e das características anatômicas da
cérvix de cada animal.

C) o sucesso da inseminação depende,
principalmente, da qualidade do sêmen e do seu
local de deposição no trato reprodutor da fêmea.

D) o momento mais propício para inseminação é
quando a fêmea monta nas companheiras de
rebanho.

E) boas taxas de gestação são obtidas quando se
insemina, no período da manhã todas, as fêmeas
que apresentaram estro ainda pela manhã.

Questão 36

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O que é correto afirmar sobre ciclo estral em
mamíferos domésticos?

A) Após a ovulação em vacas, forma-se no ovário o
corpo lúteo, que irá transformar-se em corpo
hemorrágico e dará início a maior produção de
progesterona.

B) Capr inos e ov inos são cons iderados
“reprodutores de dias longos”, onde o maior
número de horas/luz no dia influencia a produção
de melatonina.

C) A cadela no estro, apresenta 90% de células
parabasais e intermediárias no esfregação de
citologia vaginal.

D) Em éguas, de forma diferente do que se observa
nas demais espécies, a ovulação se faz na região
medular do ovário, em direção da fossa de
ovulação.

E) Uma manifestação típica em uma porca no cio é a
elevação da cauda e as seguidas contrações do
clitóris.

Questão 37

Sobre a endocrinologia da gestação nas espécies
domésticas NÃO é correto afirmar que:

A) a progesterona é necessária para a manutenção
da gestação em todas as espécies, sendo que na
égua, ao redor dos 70 a 90 dias de gestação, a
produção de progesterona começa a ser
suplementada pela placenta.

B) a relaxina é produzida provavelmente pelo corpo
lúteo e/ou pela placenta e tem a função de relaxar
a cérvix e sínfise púbica próximo ao momento do
parto.

C) a prolactina, produzida pela neuro-hipófise é
responsável pela produção do leite uterino que
nutre o embrião antes da implantação.

D) na cabra, ovariectomia bilateral em qualquer
estádio da gestação resulta em abortamento.

E) a concentração de progesterona no sangue é
semelhante na cadela prenhe e não prenhe.

Questão 39
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Na intervenção de um parto distócico, a tração
forçada pode ser aplicada. Essa manobra consiste
em aplicar uma força sobre o feto devidamente
posicionado e removê-lo do interior do útero. Para
realizá-la, a seguinte regra deve ser obedecida:

A) as correntes e cordas devem ser finas para não
lesionar o filhote.

B) fixar os membros separadamente.
C) colocar as correntes sobre ossos curtos, evitando

as articulações.
D) a extração não deve acompanhar as forças

naturais de contração.
E) a força de tração de no máximo quatro homens.

Questão 40

O exame andrológico consiste na avaliação do
potencial reprodutivo do macho e é dividida em
aval iação do apare lho reprodutor e no
espermograma. Sobre esse exame em bovinos o que
é correto afirmar?

A) A eletroejaculação consiste na indução da
ejaculação por meio de estimulação elétrica da
medula no nível da sexta vértebra lombar.

B) Para o sucesso da coleta por vagina artificial, é
necessário um período de condicionamento
inicial, que geralmente é mais longo para
taurinos.

C) No exame externo, a presença de testículos
flácidos indicam a presença de sertolioma.

D) A coleta de sêmen por massagem das ampolas
fornece um ejaculado semelhante ao coletado por
vagina artificial.

E) A coleta de sêmen pode ser feita por
eletroejaculador e massagem das ampolas do
canal deferente.

Questão 41

São zoonoses de origem bacteriana, viral e por
protozoários, respectivamente:

A) leptospirose, raiva e leishmaniose.
B) tétano, ectima contagioso e esporotricose.
C) brucelose, raiva e histoplasmose.
D) tuberculose, carbúnculo hemático e anemia

infecciosa equina.
E) listeriose, parvovirose e toxoplasmose.

Questão 42

Sobre a brucelose causada pela é
correto afirmar que:

A) a infecção congênita não ocorre em bovino,
devido ao tipo de placenta, epiteliocorial.

B) os abortos ocorrem mais comumente em surtos
nas novilhas não vacinadas após o terceiro mês
de gestação.

C) equinos, experimentalmente infectados, eliminam
o microrganismo em números suficientes para
infectar bovinos contactantes suscetíveis.

D) a doença é transmitida através da ingestão,
penetração da pele e da conjuntiva intactas, bem
como da contaminação do úbere durante a
ordenha.

E) o risco de transmissão da brucelose é baixo para o
touro, se o sêmen for utilizado para inseminação
artificial.

Brucella abortus

Questão 43

Sobre a leptospirose é correto afirmar que:

A) a doença é epidêmica e sua morbidade é elevada
em todos os países.

B) são susceptíveis todos os mamíferos domésticos,
porém os suínos e bovinos são mais afetados que
os equinos, caprinos e ovinos.

C) a letalidade é alta, geralmente de mais de 15 por
cento.

D) nos suínos, há febre e diarreia por 10 dias e a
maioria dos animais apresenta hemoglobinúria.

E) o tratamento é eficiente, já que o agente é muito
sensível às cefalosporinas.

Questão 44

O que é correto afirmar sobre a toxoplasmose?

A) O completa seu ciclo no
estômago do seu hospedeiro definitivo, o gato, em
que se formam os oocistos.

B) A contaminação se dá através de água e
alimentos contaminados com a forma infectante
do , os bradizoítos.

C) A patologia do está diretamente
relacionada à sua divisão bradizoíta intracelular
nos hospedeiros intermediários.

D) O congelamento e o bom cozimento das carnes
não inviabiliza os cistos de .

E) O hospedeiro intermediário se infecta por via oral,
com oocistos esporulados de
provenientes de contaminação de água ou
alimentos por fezes de felídeos.

Toxoplasma gondii

T. gondii
T. gondii

T. gondii

T. gondii

Questão 45
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Questão 46

Sobre o carbúnculo hemático é correto afirmar que:

A) a forma vegetativa do é muito
resistente, resistindo à pasteurização e aos
desinfetantes comuns.

B) o sexo, idade e raça dos mamíferos susceptíveis
influencia na sensibilidade à doença.

C) todos os mamíferos são susceptíveis, sendo os
ruminantes muito sensíveis e os suínos são mais
resistentes ao carbúnculo que os carnívoros.

D) a via de infecção mais comum é a oral; os esporos
que proliferam contaminam o solo, ou
contaminam a água após uma enchente.

E) a rigidez cadavérica no carbúnculo é demorada, e
o cadáver incha logo após a morte.

Bacillus anthracis

Questão 47

Sobre a obtenção e o preparo de carcaças e vísceras
de bovinos pode-se afirmar que:

A) na lavagem das meias-carcaças, podem-se
utilizar jatos de água à temperatura em torno de
32 ºC, sob pressão de 2 atm.

B) no box de insensibilização, os bovinos recebem
um banho de aspersão com água sob pressão de
3 atm.

C) o repouso dos animais, nos currais de matança
previsto no RIISPOA, é de 24 horas, podendo ser
reduzido para um tempo mínimo de seis.

D) o jejum deve perdurar durante todo o repouso e a
dieta hídrica só nas últimas 12 horas

.
E) a duração da sangria é de sete minutos, tempo

este ajustado ao comprimento da canaleta.

ante-mortem

Questão 48

Sobre condenação de carcaças pode-se afirmar que:

A) na brucelose devem ser condenadas apenas
carcaças com lesões extensas.

B) no carbúnculo sintomático apenas carcaças com
lesões extensas são condenadas.

C) carcaças reconhecidas portadoras de carbúnculo
hemático podem ser evisceradas após inspeção
rigorosa da Inspeção Federal.

D) carcaças contaminadas com fezes durante
evisceração devem ser lavadas com jatos de água
à 38 ºC.

E) nos casos de febre de fadiga (carnes cansadas),
faz-se a rejeição parcial das áreas acometidas.

Questão 49

Sobre a utilização de carcaças de animais com
tuberculose, pode-se afirmar que:

A) órgãos, cujos gânglios linfáticos correspondentes
apresentem lesões tuberculosas, podem ser
consumidos após esterilização.

B) carcaças com lesões discretas, encapsuladas ou
calcificadas devem ser condenadas mesmo após
esterilização.

C) c a r c a ç a s c o m l e s õ e s c a s e o s a s ,
concomitantemente em órgãos torácicos e
abdominais, têm condenação parcial, se tiverem
alteração de serosas.

D) a condenação é total, quando partes da carcaça
ou órgão apresentam lesões de tuberculose.

E) a condenação é parcial, quando partes da carcaça
ou órgãos se contaminaram com material
tuberculoso.

Questão 50

O que se pode afirmar sobre o preparo de carne
bovina cozida congelada?

A) As carcaças destinadas ao preparo de carne
cozida congelada devem ser resfriadas à
temperatura em volta de 2 ºC, por um mínimo de
48 horas e até 5 dias.

B) O cozimento é feito em tanques de aço inoxidável,
em que a temperatura da água é de 100 ºC por
120 minutos.

C) Após a drenagem dos sucos resultantes do
cozimento, a carne é resfriada em tubos por
30 minutos em água corrente e depois são
levados à câmara de refrigeração à 2 ºC.

D) Uma vez resfriados, os tubos em que estão as
carnes são levados aos túneis de congelamento
até que a carne atinja -15 ºC.

E) A manutenção do produto embalado é feita em
câmaras de armazenagem à temperatura de
-15 ºC no interior da carne.
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Questão 51

Sobre a toxinfecção alimentar por
pode-se afirmar que:

A) a carne bovina moída (hambúrguer) é o maior
responsável pela ocorrência de surtos de ,
sobretudo quando consumida crua ou
insuficientemente cozida.

B) a classe enterotoxigênica (ETEC) acomete
indivíduos com sistema imunológico não
totalmente formados e crianças malnutridas.

C) a classe difusamente aderente (DAEC) provoca
diarreia nos viajantes.

D) o período médio de incubação da forma
enterotoxigênica é de 36 horas, variando de
17 a 72 horas.

E) a p r e v e n ç ã o e o c o n t r o l e p a s s a m ,
obrigatoriamente, pela higiene do abate e da
ordenha, pela conservação das matérias-primas
abaixo de 2 ºC.

Escherichia coli

E. coli

Questão 52

Sobre o complexo teníase-cisticercose pode-se
afirmar que:

A) uma forma de prevenção da cisticercose é
congelar a carne suína em temperaturas abaixo
de -15 ºC, por no mínimo 7 dias.

B) a maior parte dos casos de cisticercose em
humanos acomete o músculo esquelético e o
coração.

C) o homem adquire teníase quando ingere carne
suína, crua ou parcialmente cozida, contendo
cisticerco de .

D) a cisticercose suína é originada a partir da
ingestão de cisticercos de .

E) o cão, o gato e o macaco podem adquirir
cisticercose ao ingerirem diretamente cisticercos
de .

Taenia solium

T. saginata

T. solium

Questão 53

Sobre o complexo equinococose-hidatidose pode-se
afirmar que:

A) os ovos de . são sensíveis às
variações de temperatura.

B) o parasita se localiza no estômago dos
hospedeiros definitivos, carnívoros domésticos.

C) a evolução da hidatidose em humano é curta,
dado ao quadro agudo da doença.

D) o cisto hidático, que se origina do ,
localiza-se primariamente no pâncreas, mas pode
ser encontrado no fígado e pulmão.

E) o parasita, no estágio adulto, localiza-se no
intestino delgado dos hospedeiros definitivos,
carnívoros e felinos domésticos e selvagens.

Echinococcus spp

E. granulosus

Questão 54

As alterações cadavéricas e
indicam, respectivamente:

A) rigidez e arrefecimento cadavérico.
B) lividez e hipostase cadavérica.
C) hipóstase cadavérica e .
D) frialdade e hipostase cadavérica.
E) e .

Livor Mortis Algor Mortis

frigor mortis

frigor rigor mortis

Questão 55

São exemplos de alterações cadavéricas abióticas
imediatas:

A) insensibilidade e .
B) e embebição pela hemoglobina.
C) ausência de reflexo e timpanismo pós-morte.
D) inconsciência e ausência de reflexo.
E) parada das funções cardiorrespiratórias e

rigor mortis
livor mortis

algor
mortis.

Questão 56

Sobre os desinfetantes utilizados na limpeza de uma
área de manuseio ou processamento de alimentos,
pode-se afirmar que:

A) os quaternários são corrosivos.
B) o cloro deixa resíduos ativos.
C) os quaternários não deixam resíduos ativos.
D) o cloro não tem efeito contra bactérias

Gram-positivas.
E) o cloro é eficiente em pH neutro.
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Questão 57

No sistema APPCC, uma de suas etapas
compreende a determinação do ponto crítico para
controle (PCCs), através do qual um perigo
identificado pode ser controlado. Um PCC é uma
situação, prática, procedimento ou processo no qual
pode ser exercido o controle de um ou mais fatores
que, se controlados, podem diminuir ou eliminar um
perigo. Dois tipos de PCC são identificados: PCC1
que assegura o controle de um perigo e PCC2 que
diminui, porém não assegura o controle de um perigo.
Em um fluxograma para produção e processamento
de carne crua de aves é considerado PCC1 e PCC2,
respectivamente:

A) escaldamento e lavagem da carcaça.
B) esfriamento da carcaça e evisceração.
C) evisceração e lavagem da carcaça.
D) lavagem e esfriamento.
E) evisceração e produção.

Questão 58

No fluxograma para a produção de peixe fresco, são
exemplos de PCC1 e PCC2, respectivamente:

A) evisceração e resfriamento.
B) transporte e corte dos filés.
C) corte dos filés e transporte.
D) resfriamento e despelagem seguido de cortes dos

filés.
E) evisceração e estivação e transporte.

Questão 60

De acordo com a Lei Municipal nº 1.349/2004, no
município de Ji-Paraná, pode-se afirmar que:

A) os animais, que não forem reclamados no prazo
de 3 (três) dias úteis, deverão ser doados ou
eutanasiados

B) para se evitar contágio de doenças, ao dar
entrada no curral, o animal sob suspeita deverá
ser eutanasiado.

C) uma vez apreendido, o animal só será liberado
mediante o pagamento relativo às despesas com
sua manutenção, sendo que o valor apurado será
demonstrado analiticamente pelo Centro de
Controle de Zoonoses.

D) serão apreendidos todos os animais que forem
encontrados perambulando pela cidade e
estradas do Município, quais sejam: bovinos,
caprinos, ovinos e suínos, excetuando-se os
equinos e bubalinos.

E) uma vez apreendido, o animal será liberado sem
ônus para o proprietário, mediante apresentação
da identificação do animal e carteira de vacinação.

Questão 59

De acordo com a Lei Municipal nº 1.264/2003 do
município de Ji-Paraná – RO, pode-se afirmar que:

A) os animais apreendidos pelo Centro de Controle
de Zoonoses ficarão por 3 dias mantidos em um
canil à disposição de seus proprietários.

B) o município de Ji-Paraná responde por
indenização nos casos de óbito do animal
apreendido.

C) o animal com suspeita de raiva ou outra zoonose
não será aprendido, sendo eutanasiado no local.

D) o animal que não for resgatado pelo seu
proprietário no prazo de 3 dias, será sacrificado
pelo Centro de Zoonose.

E) os animais apreendidos poderão ser doados,
resgatados, adotados, eutanasiados, porém não
poderão ser leiloados.


