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A 

D 

Exemplo: 

 

  

MÉDICO VETERINÁRIO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- 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. 

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

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

05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 

 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: imaconcursofortalezadosnogueiras@ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/20109 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: 

24 de março de 2019 

 

HORÁRIO: 

9h às 12h 

 

DURAÇÃO: 

3 horas 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

 

TEXTO 

 

O regime capitalista de produção pressupõe a generalização da produção para a troca. Com a 1 
expansão desta - entendida como expressão da diferenciação da divisão social do trabalho - ocorre 2 

também a separação definitiva dos produtores diretos de mercadorias dos seus meios de produção. 3 
Expropriados, passam a ser possuidores de uma única mercadoria - sua força de trabalho. 4 
Proletarizados, são convertidos em trabalhadores assalariados. Simples operadores dos instrumentos 5 
de produção que não mais lhes pertencem. 6 

Para participar do processo de troca, para ter existência social, o produtor precisa então levar 7 
sua mercadoria ao mercado, onde esta irá defrontar-se com todas as demais mercadorias. Seu 8 
possuidor a leva "livremente" ao mercado e vende-a por tempo determinado, forma única de 9 
continuar sobrevivendo. Não se aliena definitivamente dela, pois só agindo assim pode continuar 10 
participando da troca. Caso contrário, nada mais teria a oferecer. Alienando-se de sua mercadoria 11 

única, nada mais seria que um escravo - ele próprio mercadoria. Isso significa que alguém, o 12 
comprador, proprietário do dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito de usar essa força de 13 

trabalho pelo tempo acordado. Caracteriza-se, assim, a dicotomia proprietários dos meios de 14 

produção/proletários. 15 

Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira 16 
integram-se eles próprios no mercado. Só assim podem ter acesso à mercadoria dinheiro - 17 
representado neste caso pelo salário - passaporte único às demais mercadorias, o que lhes permite a 18 

sobrevivência. Nesse sentido, percebe-se que o salário, expressão do valor da força de trabalho, não 19 
importa os meios pelos quais seja estabelecido, não "deveria" descer a níveis que ameacem a própria 20 

sobrevivência e reprodução da classe trabalhadora dada a importância para o capital, que a submete, 21 
mas que dela necessita (até mesmo enquanto exército de reserva), para continuar sua trajetória de 22 
valorização e acumulação. (Pelo menos até a fase atual, o capitalismo não conseguiu se descartar 23 
definitivamente da força de trabalho, embora a substituição de trabalho vivo por trabalho morto seja 24 

mais e mais acelerada). 25 

O trabalho torna-se então alienado, vazio de sentido para o trabalhador, dado que o resultado 26 

de sua atividade passa a ser propriedade de outrem. Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte 27 
citação: "O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante como capitalista, segue-o o possuidor da 28 
força de trabalho como seu trabalhador, um, cheio de importância, sorriso satisfeito e ávido por 29 
negócios; o outro, tímido, contrafeito, como alguém que levou a própria pele ao mercado e agora não 30 
tem mais nada a esperar, exceto o - curtume." Revela-se aqui todo o significado do fato de a força de 31 

trabalho ser transformada em uma mercadoria a mais, no mundo da produção capitalista, em que os 32 
produtos do trabalho não mais pertencem a seus produtores, anônimos participantes de um espetáculo 33 
no qual entram em cena sem nem mesmo perceber e no qual têm de permanecer independentemente 34 
de sua vontade. Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões que vão, cada vez mais, 35 
afastando-se de seu domínio, às quais, por meios mais ou menos violentos, acabam sendo obrigados a 36 

acatar. A "liberdade", não conquistada senão que imposta, que lhes permite colocar sua força de 37 

trabalho à venda, significa a subordinação completa, definitiva, do trabalho ao capital. Este, sim, 38 

impondo as regras e condições aos personagens que a ele são atrelados. O conflito é inerente e 39 
intransponível. Ingenuidade querer eliminá-lo, mantendo-se intocadas as características do cenário 40 
em que se insere.  41 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

FONTE: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm
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01) No texto,  

 

(A) O sistema de produção, ao transferir para si o domínio 

da força de trabalho do trabalhador, assegura o aumento 

do capital para seus donos. 

(B) A ideologia capitalista está voltada para a produção de 

produtos que possibilitem distribuir os resultados do 

trabalho humano.  

(C) O modelo de produção e de troca adotado pelo 

capitalismo colabora, para a satisfação duradoura e 

significativa de todos os envolvidos na cadeia de 

produção. 

(D) A relação Capital e Produção insere o trabalhador como  

parte importante do processo, com o objetivo de torná-

lo   um gestor livre de sua força de trabalho. 

 

02) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a linguagem 

usada no texto a expressa na alternativa 

 

(A) Apresenta emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos ressignificados por 

causa de seu sentido conotativo. 

(B) O raciocínio argumentativo do autor recorre a 

expressões antitéticas para mostrar ao leitor sua opinião 

sobre a problemática do capitalismo. 

(C) A linha argumentativa adotada pelo enunciador do 

discurso, na abordagem temática, parte de um ponto de 

vista definido e, a seguir, vale-se do processo 

referencial, com predomínio da linguagem denotativa. 

(D) A estratégia argumentativa do enunciador do discurso 

contempla o emprego constante de palavras e 

expressões metafóricas para caracterizar as relações 

interpessoais. 

 

03) Exerce a mesma função sintática da expressão “de 

produção” (L.1), o termo 

 

(A) “Da produção” (L.1). 

(B) “Dos produtores” (L.3). 

(C) “do dinheiro” (L.13). 

(D) “força de trabalho” (L.13/14). 

04) Com referência aos elementos linguísticos  que compõe 

o texto, é correto afirmar 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “...que não mais lhes 

pertencem.” (L.6) e em “que alguém, o comprador, 

proprietário do dinheiro e dos meios de produção, 

adquire o direito” (L.12/13), são iguais do ponto de 

vista morfológico. 

(B) O predicado da oração “O trabalho torna-se então 

alienado” (L.26) constitui-se típico de predicado cuja 

informação está centrada no nome.  

(C) Na expressão “de a força de trabalho” (L.31/32), pode 

ocorrer a contração da preposição “de” com o artigo 

“a”, resultando em “da”, sem prejuízo em relação à 

norma culta do português. 

(D) A oração “que se insere.” (L.41) tem função 

substantiva. 

 

05) Sobre o termo transcrito, está correto o que se afirma 

em 

 

(A) “onde”, em “onde esta irá defrontar-se com todas as 

demais mercadorias.” (L.8), pode ser substituído por 

“em que”, preservando a coerência textual. 

(B) “como” (L.2) exprime uma ideia de conformidade. 

(C) O termo “separação” (L.3) funciona como núcleo do 

objeto direto. 

(D) Sobre a forma pronominal “-lo”, em “Ingenuidade 

querer eliminá-lo” (L.40) não se admite sua colocação 

antes do verbo “eliminar”.  

 

06) Há ocorrência de predicado verbal na alternativa 

 

(A)  “Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte citação:” 

(L.27/28). 

(B) “Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões” 

(L.35). 

(C) “a ele são atrelados” (L.39). 

(D) “O conflito é inerente e intransponível” (L.39/40). 

 

07) Há exemplo de linguagem figurada em 

 

(A) “O regime capitalista de produção pressupõe a 

generalização da produção para a troca.” (L.1). 

(B) “o produtor precisa então levar sua mercadoria ao 

mercado” (L.7/8). 

(C) “...a substituição de trabalho vivo por trabalho morto 

seja mais e mais acelerada” (L.24/25). 

(D) “Este, sim, impondo as regras e condições aos 

personagens” (L.38/39). 
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08) As aspas, na palavra “livremente” (L.9), foram usadas 

com a finalidade de expressar  

 

(A) Ironia 

(B) crítica.  

(C) contestação. 

(D) concordância. 

 

09) Com referência ao texto, é correto afirmar 

 

(A) O vocábulo “trabalhadores” (L.5) tem função 

predicativa. 

(B) A expressão verbal “seja” (L. 20) expressa uma ação 

hipotética no futuro. 

(C) “uma”, em “uma única mercadoria” (L.4) individualiza 

“mercadoria. 

(D) “se” (L.40) é partícula apassivadora pessoal. 

 

10) Vocábulo que não admite dupla pronúncia, masculino 

ou feminino, é o da alternativa 

 

(A) “produtor” (L.7). 

(B) “capital” (L.21). 

(C) “personagens” (L.39). 

(D) “cenário” (L.40). 

 

11) Leia o trecho abaixo: 

 

“Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, 

submetem-se, porque dessa maneira integram-se eles próprios 

no mercado.” (L.16/17). 

 

A regra que explica o uso da vírgula no período acima é  

 

(A) introduzir oração conclusiva.  

(B) separar aposto em uma oração. 

(C) separar orações coordenadas assindéticas.   

(D) separar um adjunto adverbial intercalado na oração. 

 

12) A expressão “o comprador” (L.13) exerce a função de 

 

(A) Adjunto adverbial de lugar. 

(B) Aposto. 

(C) Vocativo. 

(D) Predicativo. 

 

13) O vocábulo “trabalhador” (L.26) tem como raiz 

primária de formação um 

 

(A) Adjetivo. 

(B) Verbo. 

(C) Substantivo. 

(D) Advérbio 

 

14) A forma verbal “levou”, observando o modo-temporal, 

pode ser substituída pela forma composta da alternativa 

 

(A) Tem levado. 

(B) Tinha levado. 

(C) Terá levado. 

(D) Teria levado. 

 

15) A alternativa em que o termo transcrito expressa modo é 

 

(A) ”também’ (L.3). 

(B) “então” (L.7). 

(C) “próprios” (L.17). 

(D) “assim” (L.10). 
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16) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 compete à direção 

estadual do Sistema Único de Saúde: 

 

(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 

nutrição. 

(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas 

do Sistema Único de Saúde. 

(C) Coordenar e participar na execução das ações de 

vigilância epidemiológica. 

(D) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde. 

 

17) São atribuições do Ministério da Saúde sobre a política 

de alta complexidade/custos no SUS, exceto: 

 

(A) Controle, avaliação e auditoria dos serviços. 

(B) Definição de incorporação dos procedimentos a serem 

ofertados a população pelo SUS. 

(C) Financiamento das ações. 

(D) Definição de normas nacionais. 

 

18) Ao Sistema Único de Saúde não compete: 

 

(A) Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 

(B) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde. 

(C) Fiscalizar e Inspecionar alimentos, compreendido o seu 

controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas 

para consumo animal. 

(D) Participar da formulação da política e da execução das 

ações de saneamento básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) Sobre a Programação Pactuada e Integrada – PPI é 

correto afirmar: 

 

(A) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e 

hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e 

controle de doenças, constituindo um instrumento 

essencial de reorganização do modelo de atenção e da 

gestão do SUS, de alocação dos recursos e de 

explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas 

de governo. 

(B) Envolve as atividades de assistência ambulatorial, de 

vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de 

doenças, constituindo um instrumento essencial de 

reorganização do modelo de atenção e da gestão do 

SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do 

pacto estabelecido entre as três esferas de governo. 

(C) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e 

hospitalar, de epidemiologia e controle de doenças, 

constituindo um instrumento essencial de reorganização 

do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação 

dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido 

entre as três esferas de governo. 

(D) Envolve as atividades de assistência hospitalar, de 

vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de 

doenças, constituindo um instrumento essencial de 

reorganização do modelo de atenção e da gestão do 

SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do 

pacto estabelecido entre as três esferas de governo. 

 

20) De acordo com a Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 

2006 analise as alternativas a seguir: 

 

I. Entre as prioridades do Pacto pela Vida estão a Saúde 

do Idoso, Mortalidade Infantil e Materna, Câncer de 

colo do útero e de mama. 

II. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e 

articuladas pelas três instâncias federativas no sentido 

de reforçar o SUS como política de Estado mais do que 

política de governos; e de defender, vigorosamente, os 

princípios basilares dessa política pública, inscritos na 

Constituição Federal. 

III. O Pacto de Gestão do SUS reitera a importância da 

participação e do controle social com o compromisso de 

apoio à sua qualificação. 
 

(A) Apenas a alternativa I está correta. 

(B) As alternativas I e II estão corretas. 

(C) As alternativas I e III estão corretas. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

  LEGISLAÇÃO DO SUS                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Sobre os princípios gerais higiênico-sanitários das 

matérias para alimentos produzidos/industrializados, 

assinale a opção ERRADA. 

 

(A) Não devem ser produzidos, cultivados, nem coletados 

ou extraídos alimentos ou criação de animais destinados 

à alimentação humana, em áreas onde a presença de 

substâncias potencialmente nocivas possam provocar a 

contaminação destes alimentos ou seus derivados, em 

níveis que possam constituir um risco para saúde.  

(B) As matérias primas alimentícias devem ter controle de 

prevenção da contaminação por lixos ou sujidades de 

origem animal, doméstico, industrial e agrícola, cuja 

presença possa atingir níveis passíveis de constituir um 

risco para saúde.  

(C) Os recipientes que são reutilizáveis devem ser 

fabricados de material que permita a limpeza e 

desinfecção completa.  Uma vez usados com matérias 

tóxicas, devem ser utilizados posteriormente para 

alimentos ou ingredientes alimentares sem que sofram 

desinfecção.  

(D) Os meios de transporte de alimentos 

colhidos, transformados ou semiprocessados dos locais 

de produção ou armazenamento devem ser adequados 

para o fim a que se destinam e constituídos de materiais 

que permitam o controle de conservação, da 

limpeza, desinfecção e desinfestação fácil e completa.  

 

22) É INCORRETO afirmar sobre as condições higiênico-

sanitárias dos estabelecimentos 

produtores/industrializadores de alimentos. 

 

(A) Deve-se evitar a utilização de materiais que não possam 

ser higienizados ou desinfetados adequadamente, por 

exemplo, a madeira, a menos que a tecnologia utilizada 

faça seu uso imprescindível e que seu controle 

demonstre que não se constitui uma fonte de 

contaminação.  

(B) Os edifícios e instalações devem impedir a entrada e o 

alojamento de insetos, roedores e/ou pragas e também a 

entrada de contaminantes do meio, tais como: 

fumaça, pó, vapor, e outros. 

(C) O estabelecimento deve dispor de uma ventilação 

adequada de tal forma a evitar o calor excessivo, a 

condensação de vapor, o acúmulo de poeira, com a 

finalidade de eliminar o ar contaminado. A direção da 

corrente de ar nunca deve ir de um local sujo para um 

limpo. Deve haver abertura a ventilação provida de 

sistema de proteção para evitar a entrada de agentes 

contaminantes.  

 

 

 

(D) Nos locais de manipulação de alimentos, todas as 

estruturas e acessórios elevados devem ser instalados de 

maneira a evitar a contaminação direta ou indireta dos 

alimentos, da matéria-prima e do material de 

embalagem, por gotejamento ou condensação e que 

dificultem as operações de limpeza.  

 

23) A ________________ é um produto do metabolismo da 

purina. Está presente na urina da maioria dos 

mamíferos, exceto primatas e cães dálmatas. 

 

Assinale a alternativa que responde corretamente a lacuna 

acima. 

(A) acapnia. 

(B) agenesia. 

(C) alantoína. 

(D) albumina. 

 

24) São vantagens da utilização de Endectocidas, 

EXCETO: 

 

(A) Adequados ao uso de programas sanitário das 

propriedades. 

(B) Controle dos principais parasitas internos e externos dos 

bovinos. 

(C) Pode se utilizar em diferentes classes de animais. 

(D) Alto número de reações adversas para o animal. 

 

25) É competência do médico-veterinário o exercício de 

atividades ou funções públicas e particulares, 

relacionadas com: 

 

I. a organização da educação rural relativa à pecuária. 

II. a fiscalização do transporte escolar.  

III. estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no 

tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem. 

IV. as pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral, à 

zoologia, à zootecnia bem como à bromatologia animal 

em especial. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) I, II e IV 

(C) II, III e IV 

(D) I 
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26) O processo que consiste no aquecimento, a temperaturas 

controladas, de alimentos líquidos ou bebidas, a fim de 

garantir sua qualidade e destruir microrganismos, é 

denominado de: 

 

(A) pilorotomia. 

(B) pepsina. 

(C) papiledema. 

(D) pasteurização. 

 

27) Anafilaxia é a 

 

(A) hipersensibilidade de um animal após exposição a um 

antígeno. 

(B) substância que estimula ou produz os caracteres sexuais 

masculinos. 

(C) proteína encontrada no plasma, com importantes 

funções, como equilíbrio osmótico e transporte de 

substâncias. 

(D) substância orgânica de origem animal ou vegetal, que se 

comporta como base e forma sais com os ácidos. 

 

28) O método de pesquisa de parasitas de Willis-Mollay é 

um: 

 

(A) É um método qualitativo de concentração de ovos de 

helmintos, como Ancylostoma spp., Toxocara spp., 

Trichuris vulpis, entre outros. Também podem ser 

identificados protozoários como Cystoisospopra spp. e 

cistos de Giardia spp. Esse método utiliza o princípio da 

centrífugosedimentação em formol-éter 

(B) método qualitativo de concentração de ovos de 

helmintos como Ancylostoma spp., Trichuris vulpis, 

Toxocara spp., entre outros; e oocistos de coccídios, 

como Cystoisospora spp. Esse método utiliza o 

princípio da flutuação simples em solução hipersaturada 

de cloreto de sódio (NaCl) e baseia-se na propriedade de 

certos ovos de parasitas flutuarem na superfície de 

soluções de densidade elevada e de aderirem à lâmina 

de vidro. 

(C) Método qualitativo que permite a visualização da 

morfologia normal dos parasitas. É específico para a 

pesquisa de trofozoítos de Giardia spp. nas fezes, bem 

como de proglotes de Dipylidium caninum, ovos de 

Toxocara spp., Ancylostoma spp. e Trichuris vulpis e 

oocistos de coccídeos. É um procedimento eficaz apenas 

nas infestações maciças. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

 

 

29) Sobre a importância do médico veterinário na saúde 

pública, assinale a opção correta. 

 

(A) O médico veterinário é um profissional indispensável 

para assegurar a saúde da população humana e animal, e 

seu trabalho é fundamental para o desenvolvimento da 

humanidade no aspecto cientifico, nutricional, sanitário 

e em perfeito equilíbrio com o meio ambiente e com os 

animais que aqui habitam. 

(B) O médico veterinário tem espaço, no seu exercício 

profissional, na contribuição significativa do aumento 

da produção de alimentos, através de melhoramento 

genético dos rebanhos, das biotecnicas aplicadas a 

reprodução e na manutenção de elevados padrões de 

sanidade animal ou em decorrência de sua ação na 

saúde pública, integrando equipes interdisciplinares, nas 

vigilâncias sanitárias e epidemiológica, no controle de 

zoonoses, no planejamento, na administração e 

estruturação de campanhas sanitárias e de empresas 

pecuárias, na produção de infecciosos imunobiológicos, 

na preservação dos ecossistemas e da biodiversidade, na 

pesquisa científica e na difusão de tecnologia, nos 

programas de desenvolvimento agropecuário, no 

diagnóstico de alimentos de origem animal e ainda na 

clínica médica e cirúrgica, principalmente de animal de 

companhia, onde o profissional exerce relevante fração 

e rigidez dos animais e na orientação aos seus 

proprietários 

(C) O fato de grande parte da população ainda desconhecer 

a importância da participação do Médico Veterinário na 

Saúde Pública tem sido uma barreira enfrentada para a 

devida ocupação destes espaços. As atividades que este 

profissional desenvolve são, muitas vezes, divulgadas 

de forma limitada, atribuindo a estes apenas a prática da 

clínica médica veterinária e a inspeção sanitária dos 

matadouros. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

30) As funções desempenhadas pelos médicos veterinários 

em saúde pública, podem ser divididas em:  

 

I. relacionadas exclusivamente com saúde animal. 

II. de caráter eminentemente biomédico. 

III. de administrador em saúde pública. 

IV. atuação na clínica de pequenos animais em saúde 

pública. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) I, II, III e IV 

(C) I 

(D) III e IV 
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31) Antiplaquetário é um 

 

(A) anticorpo capaz de se unir e neutralizar uma 

determinada toxina. 

(B) medicamento que previne ou alivia o prurido. 

(C) agente que destrói ou inibe o desenvolvimento de 

fungos. 

(D) medicamento que inibe a agregação plaquetária. 

 

32) O pescado deve ser congelado para garantir sua 

qualidade por mais tempo, porém, antes de congelar 

deve-se ter certeza de que o produto esteja fresco e em 

boa qualidade, pois essa técnica não recupera o produto 

apenas o mantém. São métodos básicos de 

congelamento de pescado: 

 

I. Congelamento por ar – onde uma corrente de ar fria é 

lançada sobre o produto. 

II. Congelamento por contato ou placas – onde o produto é 

posto em contato com placas congeladoras, por onde 

passa o fluído. 

III. Congelamento por Imersão – onde o produto é colocado 

em contato direto com o fluído refrigerante. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) I e II 

(C) III 

(D) II 

 

33) São cuidados que devem ser tomados para um bom 

armazenamento e conservação do pescado, EXCETO: 

 

(A) O pescado após captura ou despesca deve ser lavado 

com água limpa, separado de animais deteriorados, 

classificado por espécie e tamanho, se houver água 

limpa o suficiente, deve ser eviscerado, lavado e 

armazenado sob gelo ou em câmaras frias. 

(B) Se o armazenamento é realizado no desembarque ou 

após a despesca, o local deve estar limpo, coberto e 

protegido com material apropriado (equipamentos de 

aço inox e tanques para lavagem do pescado). 

(C) Deve-se armazenar produtos e utensílios de limpeza, 

combustível e apetrechos de pesca ou aquicultura junto 

ao pescado 

(D) O pescado deve ser conservado totalmente envolvido 

em gelo de qualidade, ou em câmaras frigoríficas. O 

produto deve ser armazenado em caixas plásticas 

limpas, etiquetadas e colocadas sobre estrados. Espécies 

diferentes devem ser separadas em caixas e pilhas 

diferentes. O produto deve estar bem distribuído, de 

forma que não sofra os efeitos do empilhamento.  

34) As ações de prevenção de zoonoses caracterizam-se por 

serem executadas de forma temporária ou permanente, 

dependendo do contexto epidemiológico, por meio de 

ações, atividades e estratégias de educação em saúde, 

manejo ambiental e vacinação animal: 

 

I. Educação em saúde: devem-se desenvolver atividades 

de educação em saúde na comunidade como um todo, 

visando à prevenção de zoonoses. 

II. Manejo ambiental: realizado somente quando possível 

(diferenciando-se das ações de correção do ambiente, 

sendo esta uma atribuição legal dos órgãos de Meio 

Ambiente), para controlar ou, quando viável, eliminar 

vetores e roedores. Deve-se incentivar, orientar e educar 

a população na realização do manejo ambiental, 

realizando-as, quando necessário. 

III. Vacinação animal: deve-se realizar a vacinação 

antirrábica de cães e gatos, de acordo com o 

preconizado para cada região, conforme o contexto 

epidemiológico da raiva na área local e com o 

preconizado no Programa Nacional de Vigilância e 

Controle da Raiva do Ministério da Saúde. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

35) É uma zoonose viral que se caracteriza como uma 

encefalite progressiva aguda e letalidade de 

aproximadamente 100%, considerando casos raros de 

cura. O vírus rábico, contido na saliva do animal, 

penetra no organismo principalmente por meio de 

mordedura e, mais raramente, pela arranhadura e 

lambedura de mucosas. No ciclo urbano, as principais 

fontes de infecção são o cão e o gato. No Brasil, o 

morcego é o principal responsável pela manutenção da 

cadeia silvestre. 

 

A zoonose citada acima é: 

(A) febre amarela silvestre. 

(B) tifo murinho. 

(C) tétano. 

(D) Raiva. 
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36) A respeito da Leishmaniose visceral (LV), marque a 

opção FALSA. 

 

(A) Em virtude das características epidemiológicas sobre os 

vários elementos que compõem a cadeia de transmissão 

da LV, as estratégias de controle dessa doença estão 

centradas na aplicação de uma vacina que promove a 

cura da doença. 

(B) Para evitar os riscos de transmissão, algumas medidas 

preventivas de caráter individual e coletivo devem ser 

estimuladas, tais como a limpeza periódica dos abrigos 

de animais domésticos. 

(C) As estratégias de controle dessa endemia estão 

centradas no diagnóstico e no tratamento precoce dos 

casos humanos, na redução da população de 

flebotomíneos, na eliminação dos reservatórios e nas 

atividades de educação em saúde. 

(D) A LV é uma doença endêmica no Brasil, que ainda se 

encontra em franca expansão territorial para municípios 

indenes. 

 

37) Doença infecciosa causada por Listeriose 

monocytogenes, é uma importante doença de ovinos, 

caprinos e bovinos. Pode ocorrer em três formas: 

infecção com envolvimento do SNC, infecção de 

animais prenhes associada a abortos e natimortos e 

septicemia. 

 

A doença citada acima é: 

(A) Lise. 

(B) Linfopatia. 

(C) Listeriose. 

(D) Lisina. 

 

38) É INCORRETO afirmar sobre o laboratório de 

diagnósticos de zoonoses. 

 

(A) O laboratório de diagnóstico de zoonoses deve realizar 

testes em amostras biológicas de animais para 

elucidação diagnóstica das zoonoses de relevância para 

a saúde pública, tanto para a confirmação de suspeitas 

clínicas como para as ações de vigilância 

epidemiológica. 

(B) As atividades desenvolvidas não devem levar em 

consideração a relevância epidemiológica das zoonoses 

que ocorrem na localidade/região e a disponibilidade de 

insumos da rede de laboratórios do SUS. 

 

 

 

 

(C) Os testes diagnósticos poderão ser realizados na 

Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), quando 

possível e indicado, ou em outro laboratório da rede do 

SUS, de acordo com a estruturação laboratorial já 

instalada no município, na regional de saúde ou no 

Estado. 

(D) As atividades laboratoriais relacionadas às ações e aos 

serviços públicos de saúde voltados para vigilância, 

prevenção e controle de zoonoses e de acidentes 

causados por animais peçonhentos e venenosos, de 

relevância para a saúde pública, devem obedecer ao que 

já estabelecem os programas de controle de doenças do 

Ministério da Saúde ou devem pautar-se pela 

necessidade de diagnóstico local, de acordo com o 

contexto epidemiológico. 

 

39) São ações importantes para se evitar Resíduos nos 

Alimentos: 

 

I. Comprar somente produtos registrados no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 

II. Adequado controle zootécnico/anotações dos animais 

tratados. 

III. De acordo com a categoria do produto, efetuar a compra 

com a indicação ou recomendação do veterinário. 

IV. Comprar animais com registro do que foi aplicado nos 

mesmos na fazenda de origem. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 2 

(D) 1 

 

40) Benzodiazepínicos são 

 

(A) medicamentos com ação ansiolítica e 

anticonvulsionante. 

(B) medicamentos que atuam em receptores adrenérgicos, 

tornando-os insensíveis à ação da adrenalina e de 

derivados. 

(C) o aumento dos basófilos circulantes no sangue. 

(D) fármacos que excitam os receptores adrenérgicos. 

 

 

 


