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Leia atentamente as instruções abaixo.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinqüenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português SUS Conhecimentos
Específicos

01 a 10 11 a 20 21 a 50

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de
tinta na cor azul ou preta.

04 - No cartão de respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço
interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:

05 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E),só
uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica,
notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas.

Obs.: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

07 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Prova não serão levados em conta.

A B C D E

Domingo - Manhã
Duração da Prova: 4 horas

MÉDICO

VETERINÁRIO

concurso@fesp.rj.gov.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
BEBIDA EM ALTA

Ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, o
consumo do álcool tem aumentado nos países em desenvolvi-
mento. É o caso do Brasil, onde não há praticamente controle
sobre a indústria de bebidas alcoólicas. Segundo os especialis-
tas, é preciso uma política pública para o álcool tão ofensiva quanto
a do cigarro. “Um litro de pinga aqui custa menos do que 1 dólar”,
diz o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp). “Nos países desenvolvidos, uma garrafa de
destilado não sai por menos de 10 dólares.” Além dos preços
baixíssimos, no Brasil o marketing da indústria do álcool é muito
agressivo e mira sobretudo os jovens. O levantamento do Ministério
da Saúde confirma essa tendência. Os brasileiros que bebem
exageradamente têm, em sua maioria, entre 18 e 24 anos.

Uma das principais preocupações é a tendência de aumen-
to do abuso do álcool pelas mulheres jovens. Um estudo condu-
zido recentemente pela Unifesp revela que o consumo exagera-
do de álcool aumenta principalmente entre as meninas
adolescentes. Elas já se equiparam aos meninos e três em
cada dez bebem com freqüência. Quanto mais se bebe na ju-
ventude, maior será a propensão ao alcoolismo na idade adulta.

Quantidades moderadas de álcool, algo como dois copos de
vinho por semana, trazem benefícios ao coração e ao sistema
circulatório. Mais do que isso pode resultar em danos irreversíveis
ao fígado. Há indícios de que o abuso de álcool pode lesionar o
cérebro. Em excesso, a bebida está associada a danos nas
regiões cerebrais ligadas à memória e ao aprendizado.

Veja, 05-03-2008

01. O artigo declara que o consumo de álcool tem aumentado nos
países em desenvolvimento e atribui o fato a um conjunto de fatores.

Entre os fatores de aumento desse consumo NÃO está
incluído(a):

A) a falta de controle sobre a indústria de bebidas alcoólicas;
B) o baixo preço dos destilados no Brasil;
C) a agressividade do marketing da indústria do álcool;
D) a falta de uma política pública tão ofensiva quanto a do

cigarro;
E) a chegada de mulheres jovens ao mercado de trabalho e

ao consumo.

02. O título dado ao artigo é “Bebida em alta”; a melhor justifi-
cativa para o título dado, em função do que se lê no texto, é:

A) o alto preço das bebidas alcoólicas;
B) o aumento de doenças causadas pelo álcool;
C) o crescimento do consumo de álcool no Brasil;
D) o aumento de consumo de álcool entre meninas;
E) o desenvolvimento do marketing do álcool no Brasil.

03. Os especialistas dizem que “é preciso uma política pública
para o álcool tão ofensiva quanto a do cigarro”.

Isso significa dizer que:

A) a política para o cigarro é menos ofensiva do que a
empregada para o álcool;

B) a política pública empregada para o cigarro vem dando certo;
C) a campanha publicitária do cigarro traz ofensas aos

consumidores;
D) não há política pública de oposição ao consumo de álcool;
E) o consumo de álcool traz mais renda ao Estado do que o

cigarro.

04. “Política pública” significa uma política:

A) patrocinada pelo Estado;
B) de grande divulgação;
C) de amplo conhecimento público;
D) de responsabilidade das empresas;
E) organizada pela própria população.

05. Uma pesquisa indica que 27,2% dos homens consomem
álcool de maneira abusiva, enquanto, entre as mulheres, a
quantidade é de 9,3%. Essa estatística mostra que:

A) a quantidade de mulheres consumidoras de álcool vem
aumentando;

B) a quantidade de homens alcoólatras vem diminuindo;
C) o consumo de álcool ainda é marca predominantemente

masculina;
D) os jovens são as maiores vítimas do marketing das

bebidas alcoólicas;
E) o consumo de álcool vem crescendo nas grandes cidades.

06. Ao dizer que o consumo abusivo de álcool “pode resultar
em danos irreversíveis ao fígado” e de que “pode lesionar o
cérebro”, o artigo apela para uma estratégia argumentativa
que se apóia na:

A) sedução;
B) intimidação;
C) competição;
D) elitização;
E) constrangimento.

07. “Uma das principais preocupações é a tendência de au-
mento no abuso do álcool pelas mulheres jovens”; essa maior
preocupação se deve ao fato de as adolescentes:

A) poderem transferir o alcoolismo a seus futuros filhos;
B) serem naturalmente mais vulneráveis a vícios;
C) terem maior poder de atração sobre os rapazes;
D) pertencerem a uma parte da população ainda de pouco

consumo;
E) levarem o consumo abusivo de álcool para o interior dos

lares.

08. “Em excesso, a bebida está associada a danos nas regiões
cerebrais ligadas à memória e ao aprendizado”; o segmento
em excesso traz a idéia de:

A) condição;
B) tempo;
C) comparação;
D) conformidade;
E) finalidade.

09. Esse texto é composto de muitas vozes; entre as vozes
presentes no texto só NÃO está a voz:

A) do autor do artigo;
B) de especialistas;
C) da indústria do álcool;
D) do Ministério da Saúde;
E) da Unifesp.

10. No artigo, predomina a linguagem formal; o segmento
que emprega uma variação popular é:

A) “Ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos,
o consumo do álcool tem aumentado nos países em
desenvolvimento”;

B) “É o caso do Brasil, onde não há praticamente controle
sobre a indústria de bebidas alcoólicas”;

C) “Segundo os especialistas, é preciso uma política pública
para o álcool tão ofensiva quanto a do cigarro. “Um litro de
pinga aqui custa menos do que 1 dólar”, diz o psiquiatra
Ronaldo Laranjeira, da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp). “Nos países desenvolvidos, uma garrafa de
destilado não sai por menos de 10 dólares.”;

D) “Além dos preços baixíssimos, no Brasil o marketing da indústria
do álcool é muito agressivo e mira sobretudo os jovens”;

E) “O levantamento do Ministério da Saúde confirma essa
tendência. Os brasileiros que bebem exageradamente têm,
em sua maioria, entre 18 e 24 anos”.
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SUS

11. Sobre os segmentos que integram obrigatoriamente o
Conselho de Saúde, avalie os itens a seguir:

I - Prestadores de Serviços.
II – Governo.
III – Profissionais.
IV - Organizações comunitárias, religiosas e não religiosas.
V – Usuários.
VI - Movimentos e entidades de consumidores.

Assinale apenas os corretos:
A) III, IV e VI;
B) I, II, III, IV, V e VI;
C) I, II, III e V;
D) II, IV e VI;
E) V.

12. Um dos objetivos das comissões intersetoriais, criadas
pela Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, é:

A) articular políticas e programas de interesse para a saúde;
B) integrar recursos, técnicas e práticas voltadas para a

cobertura total das ações de saúde;
C) coordenar os sistemas de redes integradas de assistência

de alta complexidade;
D) qualificar a atenção integral devida ao indivíduo e à

coletividade;
E) elaborar parâmetros de custos da assistência à saúde.

13. O repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde para o
Fundo Municipal de Saúde, para pagamento de procedimentos
e ações de Atenção Básica à Saúde, para os municípios habi-
litados em qualquer modalidade de gestão estabelecida pela
NOB – SUS 01/96, é feito com a seguinte base:

A) análise das necessidades de expansão do PSF do município;
B) quantidade de procedimentos realizados por unidade de

Atenção Básica Municipal;
C) parâmetros de cobertura assistencial à população em

geral do município;
D) multiplicação de um valor per capta nacional pela

população do município;
E) estudo de programação assistencial desenvolvido

anualmente pelos municípios.

14. A regulamentação da Lei Orgânica da Saúde tem sido efetua-
da através das chamadas normas operacionais do SUS, sendo
que, desde 1991, já foram editadas cinco normas operacionais
(NOB 91, NOB 92, NOB 93, NOB 96 e NOAS 01/02).

Sobre a Norma Operacional de Assistência à Saúde -
NOAS-SUS 01/02 - pode-se fazer a seguinte afirmação:

A) estabelece o processo de regionalização como estratégia
de hierarquização dos serviços de saúde;

B) reduz as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica;
C) instituiu o PAB - Piso da Atenção Básica;
D) cria os níveis de gestão Incipiente, Parcial e Semi-Plena;
E) institui a PPI - Programação Pactuada e Integrada.

15. A legislação brasileira estabelece que a saúde é um direito
fundamental do ser humano, cabendo ao poder público (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) garantir este direito, atra-
vés de políticas sociais e econômicas que visem à redução dos
riscos de se adoecer e morrer.

A legislação  obedece à seguinte diretriz:

A) aumentar a capacidade econômica dos municípios e munícipes;
B) ofertar um conjunto articulado e contínuo de ações e

serviços de saúde;
C) organizar ações e serviços de saúde de forma centralizada;
D) possuir direção descentralizada em cada esfera de governo;
E) ser capaz de resolver 80% das necessidades de saúde.

16. Ao implementar ações e serviços de saúde, o Estado deve
atender aos direitos individuais e às demandas da coletivida-
de. Os recursos e as políticas públicas devem visar esse du-
plo objetivo.

Essas ações devem respeitar o seguinte princípio da admi-
nistração pública:

A) da lucratividade;
B) da autonomia da vontade;
C) do sigilo;
D) da impessoalidade;
E) da redução de custos.

17. São vários os problemas relacionados aos Recursos Hu-
manos no SUS: formação, contrato de trabalho, condições de
trabalho, salário, compromisso social e humanização do aten-
dimento.

Em relação à política de recursos humanos na área da saúde
podemos afirmar que:

A) é formalizada e executada apenas pela direção nacional
do SUS;

B) organiza um sistema de formação de recursos humanos
em nível universitário;

C) tem como objetivo valorizar a dedicação exclusiva aos
serviços do SUS;

D) possui normas específicas que independem do sistema
educacional;

E) tem nos serviços privados de saúde campos de prática
para pesquisa.

18. Os estabelecimentos de saúde que integram o Sistema
Único de Saúde e fazem parcerias com planos de saúde têm
o direito de:

A) atender prioritariamente pacientes que possuam planos
de saúde privados;

B) receber remuneração direta do usuário do SUS pelo serviço
de saúde prestado;

C) organizar o acesso em filas diferenciadas de pacientes
SUS e particulares;

D) internar os usuários dos planos em melhores acomodações;
E) oferecer os recursos de saúde de acordo com as

necessidades de cada um.

19. As ações de saúde pública no Brasil devem estar volta-
das, ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade,
para a prevenção e para o tratamento, sempre respeitando a
dignidade humana.

Essas ações estão baseadas no princípio da:

A) universalidade;
B) integralidade;
C) eqüidade;
D) racionalidade;
E) descentralização.

20. Uma das três dimensões do Pacto pela Saúde 2006, divul-
gado pela Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, é o
Pacto em Defesa do SUS que possui entre as suas prioridades:

A) modificar a emenda constitucional nº 29 pelo Congresso
Nacional;

B) reforçar o SUS como política de Estado;
C) trabalhar por um orçamento adequado para a gestão do

SUS;
D) elaborar e divulgar a carta dos deveres dos usuários do

SUS;
E) estabelecer as responsabilidades de cada ente federado,

diminuindo competências concorrentes.



4CONCURSO PÚBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO - FESP RJ

Dia 27.04.2008 - ManhãMédico - Veterinário

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A comercialização e distribuição, no território nacional, de
suídeos destinados à reprodução, assim como a sua
participação em exposições, feiras e leilões, somente é
permitida àqueles procedentes de Granjas de Reprodutores
Suídeos Certificadas (GRSC). Tais granjas têm que estar
certificadas, oficialmente, como livres de:

A) Peste Suína Clássica, Doença de Aujeszky, Brucelose, Pleu-
ropneumonia, Triquinelose e livres ou controladas para
Leptospirose;

B) Peste Suína Clássica, Doença de Aujeszky, Pneumonia
Enzoótica, Tuberculose, Sarna e livres ou controladas para
Disenteria Suína;

C) Peste Suína Africana, Doença de Aujeszky, Brucelose,
Tuberculose, Sarna e livres ou controladas para
Leptospirose;

D) Peste Suína Classica, Doença de Aujeszky, Brucelose,
Tuberculose, Sarna e livres ou controladas para
Leptospirose;

E) Peste Suína Africana, Doença vesicular dos Suínos, Doença
Aujeszky, Triquinelose e Síndrome Respiratória e
Reprodutiva Suína.

22. A artrite e a encefalite caprina são doenças virais
caracterizadas pelos seguintes sinais clínicos:

A) artrite crônica, especialmente das articulações do fêmur,
encefalite aguda, endurecimento do úbere e pneumonia
crônica;

B) artrite crônica, especialmente das articulações do carpo,
encefalite aguda, endurecimento do úbere e pneumonia
crônica;

C) artrite aguda, especialmente das articulações do carpo,
encefalite crônica, inflamação do úbere com muita
secreção e pneumonia crônica;

D) artrose crônica, especialmente das articulações do carpo,
encefalite crônica, endurecimento do úbere e bronquite
crônica;

E) artrose crônica, especialmente das articulações do fêmur,
enterite aguda, inflamação do úbere com muita secreção
e bronquite crônica.

23. Amostras para o diagnóstico de Influenza Aviária e Doença
de New Castle devem ser obtidas com os seguintes Equipa-
mentos de Proteção Individual e com a seguinte metodologia
de sacrifício:

A) jaleco, botas, luvas (um par) presas ao jaleco com fitas,
mascara, capuz especial para utilização de filtro tipo EPA -
o sacrifício de animais suspeitos deverá ser realizado
dentro de saco de papel;

B) macacão, propés, luvas (um par) presas ao macacão com
fitas, mascara, capuz simples multiuso apenas com
abertura frontal - o sacrifício de animais suspeitos deverá
ser realizado dentro de saco de papel;

C) jaleco, botas, luvas (um par) presas ao jaleco com fitas,
óculos, mascara, capuz especial para utilização de filtro
tipo EPA - o sacrifício de animais suspeitos deverá ser
realizado dentro de saco plástico;

D) macacão, propés, luvas (dois pares) presas ao macacão
com fitas, óculos, mascara, capuz especial para utilização
de filtro tipo EPA - o sacrifício de animais suspeitos deverá
ser realizado dentro de saco plástico;

E) macacão, propés, luvas (três pares) presas ao macacão
com fitas, óculos, mascara, capuz especial para utilização
de filtro tipo EPA - o sacrifício de animais suspeitos deverá
ser realizado dentro de capela.

24. A identificação de roedores é importante para a associa-
ção com sua biologia, que por sua vez norteará o plano de
combate ao animal. Um rato esguio que, seguro pela ponta
da cauda, não ultrapassava uma régua de 20cm, com no
máximo 20 gramas, focinho afilado, com orelhas proeminen-
tes, grandes para seu tamanho, uns 10 mm, pertence a espé-
cie:

A) Rattus norvegicus;
B) Rattus rattus;
C) Mus musculus;
D) Cavia porcellus;
E) Hydrochoerus hydrochaeris.

25. O Governo estadual elaborou o Manual para Manejo de
Morcegos e Controle da Raiva cujo objetivo é mostrar a impor-
tância ecológica do morcego e seu impacto na vida do ho-
mem, bem como orientar seu manejo. Sobre esse assunto é
correto afirmar que:

A) técnicos das Secretarias de Saúde ou da Agricultura
treinados, submetidos devidamente ao tratamento anti-
rábico e cidadãos comuns autorizados podem participar
da captura de Chiroptera para o controle da raiva;

B) apenas o morcego hematófago doente ou infectado pelos
vírus da raiva, pode transmitir a doença. No Brasil, tem-se
conhecimento de que, nas quatro espécies de
hematófagos foi confirmada a presença do vírus rábico;

C) a incidência de mordidas ao homem deve-se ao fato do
mesmo estar invadindo o ambiente silvestre ou de
transição, visto que os morcegos hematófagos só mordem
o Homem quando não encontram animais silvestres ou
domésticos para se alimentar;

D) o morcego hematófago não tem o hábito de voltar ao mesmo
animal para se alimentar, aproveitando a ferida já aberta.
Por isso, deve-se passar a pasta vampiricida em outro
animal do curral;

E) entrar em cavernas à procura de colônias de morcegos
deve ser hábito incentivado por campanha oficial, assim
como no caso de morcego em casas que tenham forros
ou não, deve-se optar pela morte dos animais.

26. A globalização dos mercados torna a manutenção da saúde
dos rebanhos fundamental para a preservação do patrimônio
pecuário de nosso país. Atualmente o comércio internacional
estabelece exigências sanitárias rígidas, que constituem
obstáculos maiores do que as barreiras tarifárias. Um eficiente
serviço de defesa sanitária funcionará atestando a qualidade
da matéria prima e dos produtos, atuando como parceiro dos
segmentos de exportação. Na última década, a epidemia de
Encefalopatia Espongiforme Bovina - EEB, registrada no Reino
Unido e em outros países europeus, causou enormes
prejuízos ao setor pecuário, em conseqüência, principalmente,
do elevado risco em relação à doença, que resultou em
acentuada redução do consumo de carne bovina naquele
continente. O Brasil tem com principais instrumentos para
prevenir a introdução da doença:

A)  proibir a importação de ruminantes e seus produtos de
países asiáticos;

B)  proibir a alimentação de ruminantes com proteína de
origem animal;

C)  reutilizar na alimentação, apenas cama de frango, com
resíduos da suinocultura;

D)  acelerar a putrefação de carcaças no campo ou incinerar;
E)  tratar animais doentes e vacinar os sãos para evitar

disseminação.
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27. No custeio das ações de vigilância sanitária da Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, o piso básico
de vigilância sanitária consiste em um montante de recursos
financeiros destinado ao custeio de procedimentos e ações
básicas da vigilância sanitária, de responsabilidade tipicamente:

A) particular;
B) municipal;
C) estadual;
D) federal;
E) de fundos mistos.

28. A toxoplasmose congênita causa síndrome com
retinocorioidite, calcificações cerebrais, pertubações
neurológicas e hidrocefalia. A infecção pós-natal normalmente
apresenta quadro variando de subclínico as formas febris com
adenopatia. A principal fonte de infecção para humano é
produzida por fezes infectadas de:

A) felinos;
B) pombos;
C) canídeos;
D) ratos;
E) bovinos.

29. A infecção humana por Fasciola hepatica acontece através
da metacercária e está ligada, principalmente, ao hábito de:

A) ingestão de fígado bovino pouco cozido;
B) ingestão de agrião sem cozimento;
C) ingestão acidental da Lymnaea;
D) freqüentar rios, lagos e açudes;
E) andar descalço em ambiente alagado.

30. As doenças teníase e cisticercose humana têm como
respectivas formas infectantes:

A)  ovo de Taenia solium e Cysticercus cellulosae ou Cysticer-
cus bovis;

B)  ovo de Taenia saginata e Cysticercus cellulosae ou Cys-
ticercus bovis;

C)  Cysticercus cellulosae ou Cysticercus bovis e ovo de Tae-
nia saginata;

D)  Cysticercus cellulosae ou Cysticercus bovis e ovo de Tae-
nia solium;

E)  Cysticercus cellulosae ou Cysticercus bovis e ovo de Echi-
nococcus granulosus.

31. Na formulação de ração para galinhas poedeiras em
produção máxima, que utilizam proteína para produção de
ovos, crescimento, manutenção e emplumagem
(considerando a digestibilidade de aproximadamente 85%),
tem-se proteína em gramas/dia/galinha na faixa de:

A) 1 a 8;
B) 13 a 20;
C) 24 a 32;
D) 45 a 53;
E) 60 a 68.

32. O tumor venéreo transmissível causa flagelo
principalmente à população de cães sem lar fixo, tornando-se
preocupante em aglomeração como centros de captura e
recolhimento de animais para controle de zoonose. A
terapêutica de eleição baseia-se no uso de:

A)  tocoferol;
B)  varfarina;
C)  doxiciclina;
D)  vincristina;
E)  sulfamentoxazol.

33. A alternativa a seguir que representa idéia correta da
normativa nº 017, de 13 de julho de 2006, referente ao
SISBOV, é:

A) estabelece a Norma Operacional do Serviço de
Rastreabilidade da Cadeia Produtiva exclusiva para
Bovinos;

B) afirma aplicabilidade a todas as fases da produção,
transformação, distribuição e dos serviços agropecuários;

C) determina adesão voluntária de produtores rurais e
obrigatória para os demais segmentos da cadeia
produtiva;

D) responsabiliza pela divulgação de mercados que exijam
rastreabilidade e unidades frigoríficas habilitadas com
Serviço de Inspeção Federal para o atendimento desses,
os mesmos;

E) fica como instância paralela e co-participante do Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

34. Um homem foi internado há 30 minutos no hospital muni-
cipal, por acidente ofídico. O quadro de manifestação local
pouco evidente resume-se em dor ausente, com parestesia
local e eritema no ponto da picada. Mal-estar, prostração,
sudorese, náuseas, vômitos, urina cor de coca-cola, inquieta-
ção e secura da boca precoce compõem as manifestações
sistêmicas. Nas primeiras horas após a picada ocorre o de-
senvolvimento de sinais neurológicos com fácies miastênica
(fácies neurotóxica de Rosenfeld), evidenciadas por ptose
palpebral bilateral, flacidez da musculatura da face, alteração
do diâmetro pupilar, incapacidade de movimentação do globo
ocular (oftalmoplegia) dificuldade de acomodação (visão tur-
va) e visão dupla (diplopia). O quadro sugere, como causador
do empeçonhamento, ofídio do gênero:

A) Micrurus;
B) Bothrops;
C) Lachesis;
D) Boa;
E) Crotalus.

35. A raiva é considerada uma das zoonoses de maior impor-
tância em Saúde Pública, não só por sua evolução drástica e
letal, como também por seu elevado custo social e econômi-
co. Estima-se que a raiva bovina nas Américas do Sul e Cen-
tral cause prejuízos anuais de centenas de milhões de dóla-
res, provocados pela morte de milhares de cabeças, além
dos gastos indiretos que podem ocorrer com a vacinação de
milhões de animais e inúmeros tratamentos pós-exposição
de pessoas que mantiveram contato com animais suspeitos.
Para qualquer programa de controle da doença, é fundamen-
tal o conhecimento epidemiológico, assim como o reconheci-
mento dos transmissores. Os principais transmissores de
raiva para herbívoros e humanos são, respectivamente:

A) Desmodus rotundus e canídeos;
B) Diphylla eucaudata e felídeos;
C) Diphylla ecaudata e roedores;
D) Lasiurus cinereus e canídeos;
E) Tadarida brasiliensis e felídeos.
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36. O Programa Nacional de Controle e Erradicação da
Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT) foi instituído
em 2001 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) com o objetivo geral de diminuir o impacto ne-
gativo dessas zoonoses na saúde humana e animal, além de
promover a competitividade da pecuária nacional. Os objeti-
vos específicos foram reduzir a prevalência e a incidência de
novos focos, como também criar um número significativo de
propriedades certificadas como livres de brucelose e tubercu-
lose ou monitoradas para brucelose e tuberculose, oferecen-
do ao consumidor produtos de baixo risco sanitário. A estraté-
gia desse programa consiste em um conjunto de medidas
sanitárias compulsórias, associadas a ações de adesão vo-
luntária, que nada mais são do que um instrumento que os
produtores e o setor agroindustrial utilizarão para agregar va-
lor aos seus produtos:

I - vacinação de bezerras contra a brucelose;
II - certificação de propriedades livres de brucelose e

tuberculose;
III - certificação de propriedades monitoradas para brucelose

e turberculose;
 IV- controle do trânsito de animais destinados à reprodução.
Das medidas listadas, são compulsórias:
A) I e II;
B) II e III;
C) III e IV;
D) I e IV;
E) II e IV.

37. Em epidemiologia, o número de pessoas portadoras de
um evento em um particular momento define-se como:

A)  exposição;
B)  incidência;
C)  mediana;
D)  Nocebo;
E)  prevalência.

38. Para o diagnóstico da mastite sub-clínica utiliza-se o teste
conhecido pela sigla:

A) T.C.C.
B) I.D.G.A.
C) A.A.T.
D) C.M.T.
E) T.F.C.

39. Atualmente, a dengue é a mais importante arbovirose que
afeta o ser humano e constitui sério problema de saúde pública
no mundo. Ocorre principalmente nos países tropicais, onde
as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento
e a proliferação do Aedes aegypti, principal mosquito vetor. No
controle da doença fulgura a Vigilância Entomológica, na qual
as atividades de rotina têm como principal função reduzir os
criadouros do mosquito, empregando-se preferencialmente:

A) adulticidas químicos em toda a região endêmica;
B) adulticidas químicos somente nos focos identificados;
C) larvicidas químicos em toda a região endêmica;
D) larvicidas biológicos somente nos focos identificados;
E) métodos mecânicos em toda a região endêmica.

40. Nos dois ciclos epidemiológicos distintos de febre amarela,
o silvestre e o urbano, os hospedeiros vertebrados e seus
vetores biológicos de relevância epidemiológica são,
respectivamente:

A) homem e Aedes aegypti no ciclo silvestre;
B) homem e Aedes aegypti nos dois ciclos;
C) homem e Haemagogus janthinomys no ciclo urbano;
D) macaco e Aedes aegypti no ciclo urbano;
E) macaco e Haemagogus janthinomys no ciclo silvestre.

41. A febre maculosa no Brasil é uma doença infecciosa febril
aguda, de gravidade variável, podendo cursar desde formas
assintomáticas até formas graves, com letalidade. É causada
por um bioagente do gênero Rickttesia (R. rickettsii). A espé-
cie que se comporta como seu principal reservatório é:

A) Equus caballus;
B) Homo sapiens;
C) Hydrochaeris capibara;
D) Amblyomma cajennense;
E) Ratus ratus.

42. Um homem procura um médico veterinário para mostrar a
estranha lesão na pele da bolsa cremastérica de seu cão.
Relata, de forma preocupada, que tem lesão idêntica na altura
do tornozelo, sendo a úlcera com bordas elevadas, em
moldura, fundo granuloso, sem exsudação e indolor. Relata
que surgiram dois meses depois de se mudar para a reserva
florestal da qual fora contratado como zelador e que a outros
90 dias não consegue sarar a ferida. O médico veterinário
deve encaminhá-lo para o Posto de Saúde com suspeita de:

A)  herpes zoster;
B)  sífilis dérmica;
C) leishmaniose tegumentar;
D)  hanseníase;
E)  esquistossomose mansônica.

43. O pescado é altamente perecível exigindo como primeira
operação importante na cozinha, o recebimento da matéria-
prima in natura e imediato armazenamento. Para ser
consumido dentro das 72 horas seguintes necessita da
temperatura mínima de conservação, em graus Celcius, de:

A) -5;
B) -10;
C) -20;
D) 0
E) 5.

44. A Anemia Infecciosa Eqüina (A.I.E.), doença da lista “B” do
Escritório Internacional de Epizootias (OIE), é uma enfermidade
viral contagiosa fatal que infecta todos os eqüídeos (eqüinos,
asininos e muares), de qualquer idade ou sexo. O principal
agente transmissor dessa doença são:

A)  mosquitos (Nematocera);
B)  moscas dos estábulos (Muscomorfa);
C)  mutucas (Tabanomorfa);
D)  carrapatos (Acari);
E)  morcegos hematófagos (Chiroptera).

45. O Brasil detém a terceira maior tropa mundial, menor que a
do México e da China. O conhecimento Médico Veterinário sobre
a saúde eqüina é primordial para o desenvolvimento sócio-
econômico rural. Em relação ao mormo é correto afirmar que:

A)  é doença da lista “A” do Escritório Internacional de
Epizootias (OIE), possui como agente causal uma bactéria
denominada Burkholderia mallei ;

B)  a transmissão ocorre por contato dos animais sadios com
secreções e excreções de doentes, especialmente a  nasal
e o pus dos abscessos, em comedouros e bebedouros;

C)  acomete os asininos e muares, normalmente de forma
crônica, e cavalos na forma mais grave, aguda, não se
tratando de uma zoonose;

D)  na forma nasal, os animais apresentam febre alta, tosse e
descarga nasal com úlceras nas narinas, marcada
pneumonia,podendo ocorrer úlceras e nódulos nos
membros e abdome;

E)  na forma cutânea os animais apresentam nódulos e
úlceras na região interna dos membros e na garupa com
presença ou não de secreção branca.
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46. A RDC nº 278, de 22 de setembro de 2005 aprova as cate-
gorias de Alimentos e Embalagens Dispensados e com
Obrigatoriedade de Registro, publicado no Diário Oficial da
União; Poder Executivo, de 23 de setembro de 2005 pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em ato de al-
cance federal no Brasil na área de alimentos. Baseando-se
nesta resolução, o item com obrigatoriedade de registro é:

A)  chocolate;
B)  frutas comestíveis;
C)  gelados comestíveis;
D)  palmito em conserva;
E)  açúcares e produtos para adoçar.

47. A RDC Nº. 173, de 13 de setembro de 2006 dispõe sobre o
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Industrialização
e Comercialização de Água Mineral Natural e de Água Natural
e a Lista de Verificação das Boas Práticas para Industrializa-
ção e Comercialização de Água Mineral Natural e de Água
Natural, publicado no Diário Oficial da União, Poder Executivo,
de 15 de setembro de 2006 pela Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (ANVISA), em ato de alcance federal no Brasil na
área de alimentos. O objetivo dessa resolução é definir proce-
dimentos de boas práticas para:

A)  industrialização e comercialização de água mineral natural
ou de água natural envasada destinada ao consumo
humano a fim de garantir sua condição mínima de volume
no abastecimento;

B)  industrialização e comercialização de água mineral natural
ou de água natural envasada destinada ao consumo
humano a fim de garantir sua condição higiênico-sanitária;

C)  extração e condução em rede tubular de água mineral
natural ou de água natural destinada ao consumo humano
a fim de garantir sua condição mínima de volume no
abastecimento;

D)  extração e condução em rede tubular de água mineral
natural ou de água natural destinada ao consumo humano
e animal a fim de garantir sua condição higiênico-sanitária;

E)  industrialização e comercialização de água mineral natural
ou de água natural envasada destinada ao consumo
humano e animal a fim de garantir sua condição mínima
de volume no abastecimento.

48. A Portaria que determina: “1 - Fica aprovado o anexo Regu-
lamento Técnico para o Controle Higiênico-Sanitário em Em-
presas de Alimentos, estabelecendo critérios e parâmetros
para a produção de alimentos e bebidas, aplicados às em-
presas de alimentos...” é a:

A)  519, de 26 de junho de 1998;
B)  2526, de 21 de dezembro de 2005;
C)  1094, de 26 de dezembro de 2007;
D)  2253, de 11 de dezembro de 2001;
E)  2535 de 24 de Outubro de 2003.

49. No controle higiênico-sanitário dos alimentos vários fato-
res interferem no metabolismo dos microrganismos. O
binômio Tempo x Temperatura consiste nos dois fatores mais
pesquisados no mundo, para controlar, eliminar ou diminuir o
número de microrganismos durante o processamento, mani-
pulação e distribuição do alimento para consumo. Em rela-
ção a eliminação de microrganismos patogênicos não
esporulados a recomendação própria em graus Celcius e
minutos, respectivamente, é de:

A)  70 por 1;
B)  65 por 15;
C)  60 por 20;
D)  55 por 30;
E)  50 por 40.

50. Na classificação do leite segundo os resultados da prova
de redutase, o resultado “bom” é obtido com um tempo em
minutos para a descoloração superior a:

A)  240;
B)  270;
C)  300;
D) 330;
E) 360.


