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PREZADO CANDIDATO 
 

 

 Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada. Verificar se o CARGO / ESPECIALIDADE, quando for o caso, 

impressos se referem àqueles de sua opção no ato de inscrição. 

 Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleta ou com algum defeito gráfico que lhe cause 

dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido 

em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio.  

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-

Resposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o Número de Inscrição e o Cargo impressos estão de acordo 

com sua opção. 

 As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o preenchimento total das 

bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para isso, caneta 

esferográfica na cor azul ou preta.  

 Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um 

fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso, 

podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector 

de metais). Caso, nesse momento, seja detectada qualquer irregularidade ou porte de qualquer tipo de 

equipamento eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso. 

 Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o 

recinto de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 

 

BOA SORTE!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

TEXTO 1 

 

 

O "cidadão de bem", os Direitos Humanos e a opinião pública 

 

É comum que a opinião pública adote, conforme o quadro social, determinados posicionamentos que predominam 

nos populares. Trata-se de uma uniformização de discursos, um consenso entre a maioria dos cidadãos sobre certo 

assunto. É evidente que o discurso não é sempre correto. O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de 

alterar o mundo dos fatos. Em outras palavras, quantidade não é qualidade.  

No entanto, desde os primórdios, a intelectualidade gosta de nadar contra a maré. Dizer o contrário do que a maioria 

da população diz e acredita já deu causa a diversas descobertas, hoje consensos: antes de Galileu Galilei, a opinião 

pública acreditava que a Terra era plana; antes de Copérnico, era a Terra o centro do Universo. Isso não significa, 

todavia, que adotar posições antagônicas à opinião pública o tornará um descobridor, um visionário. Há muitas coisas 

em que a opinião pública está correta. [...] 

Cada dia mais há publicações irônicas acerca do chamado "cidadão de bem", questionando a diferenciação desse com 

relação ao marginal. Há muito tempo o conceito de criminoso nato foi abandonado. Não há traços físicos de pessoas 

tendentes ao cometimento de delitos. Ademais, qualquer indivíduo está sujeito ao cometimento de práticas 

delituosas, uma vez que os dispositivos penais nem sempre refletem o sentimento coletivo ou mesmo individual do 

que é, de fato, uma grave transgressão. 

Não se pode desconsiderar, todavia, que a prática criminosa reiterada deriva de desvios de conduta decorrentes de 

uma formação moral frágil, ou da simples ausência dela. Em uma sociedade, há quem não tenha coragem de subtrair 

um alfinete, enquanto outros estão dispostos a matar se for preciso ("necessidade" essa não tão latente quanto possa 

parecer). 

João trabalha há 30 anos em uma empresa de vigilância. Exerce uma carga horária de 8 horas, de segunda a sexta-

feira, com uma remuneração um pouco superior a 1 salário mínimo e meio. Já foi assaltado 12 vezes e teve um filho 

morto em um assalto a mão armada. Pedro, por sua vez, não exerce função remunerada regular. Tem extensa ficha 

criminal, sobrevive com pequenos bicos e roubos a mão armada. Um deles sai à noite do trabalho temendo os altos 

índices de violência na cidade em que mora; o outro, é grande colaborador para os índices apontados. É fácil 

perceber que a arma nas mãos de um deles seria um exclusivo meio de defesa, para o outro, um objeto para práticas 

delituosas. 

O disposto a cometer crimes, provavelmente, não se importará de transgredir outra lei penal: adquirirá ilegalmente 

uma arma também. Mas quem gostaria de tê-la como meio de defesa respeita as normas impostas pelo Estado e fica à 

mercê da criminalidade e da ineficaz segurança pública. Entre João e Pedro não é difícil visualizar qual é 

considerado "cidadão de bem" e qual não é. 

Se a opinião pública encabeça, atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se cansou de ficar à 

deriva, entre um Estado que não o protege (e não o deixa se defender) e uma criminalidade que cresce de forma 

exponencial. Ainda assim, toda vez que João liga a televisão, ouve ONGs de Direitos Humanos afirmando que os 

presídios estão superlotados; que é preciso desencarcerar; que os apenados sofrem com a opressão do Estado; que 

prisão não resolve, porque não cumpre sua finalidade ressocializadora. 

É evidente que o indivíduo vê-se exausto de "ver prosperar a desonra, de ver crescer a injustiça" e demoniza os 

Direitos Humanos. Não que os Direitos Humanos em si sejam algo negativo, mas as instituições que os representam 

atualmente têm deturpado as suas finalidades. Há que se reconhecer o benefício histórico do movimento, sobretudo 

quando, em tempos sombrios, o Estado se excedia em face do indivíduo. Mas é preciso ponderação. 

Os indivíduos devem deixar de transgredir por princípios morais, mas também por temer as consequências de seus 

atos. Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido. É preciso prevenção, mas também repressão. Por isso, 

a teoria não pode, jamais, desconsiderar a prática. Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto 

com quem é compelido a seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade. E talvez o "cidadão de 

bem" não esteja tão errado assim... 

 
Hyago de Souza Otto. Disponível em: https://hyagootto.jusbrasil.com.br/artigos/421032742/o-cidadao-de-bem-os-direitos-

humanos-e-a-opiniao-publica?ref=topic_feed. Acesso em: 29/01/2019. Adaptado. 

 

01. Com o Texto 1, seu autor pretende, principalmente: 

 

A) criticar as instituições que defendem os Direitos Humanos. 

B) questionar a legitimidade da chamada ‘opinião pública’.  

C) apresentar argumentos para defender um ponto de vista. 

D) explicar, com exemplos, o conceito de ‘cidadão de bem’. 

E) esclarecer a diferença entre o cidadão de bem e o marginal. 
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02. Encontramos, no Texto 1, a defesa de que 

 

A) não há, de fato, muita diferença entre o cidadão de bem e o marginal. 

B) o Estado deve atuar de modo mais repressivo no combate ao crime.  

C) somente a educação é capaz de evitar a prática criminosa reiterada. 

D) todos os cidadãos de bem respeitam as normas impostas pelo Estado. 

E) a opinião pública não deveria encabeçar um movimento tão punitivista. 

 

 

03. Acerca de elementos relacionadores presentes no Texto 1, analise as afirmações abaixo. 

 

1. A expressão destacada no trecho “O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo 

dos fatos. Em outras palavras, quantidade não é qualidade.” (1º §), indica que o autor pretendeu fazer uma 

reformulação em seu discurso, para deixar as ideias mais claras para seu interlocutor.  

2. No trecho: “Cada dia mais há publicações irônicas acerca do chamado "cidadão de bem", questionando a 

diferenciação desse com relação ao marginal.” (3º §), o leitor deve compreender que o termo destacado faz 

referência à expressão “cidadão de bem”. 

3. Releia: “Não há traços físicos de pessoas tendentes ao cometimento de delitos. Ademais, qualquer indivíduo 

está sujeito ao cometimento de práticas delituosas” (3º §). Com o termo em destaque, o autor sinaliza sua 

intenção de acrescentar novas informações ao seu texto.  

4. No trecho: “Se a opinião pública encabeça, atualmente, um movimento cada vez mais punitiv ista, é porque se 

cansou de ficar à deriva, entre um Estado que não o protege [...]” (7º §), o referente do pronome destacado, 

embora não explícito, pode ser recuperado pelo leitor, que relaciona esse pronome a “indivíduo”, “cidadão”, 

contidos na ideia de “opinião pública”.   

 

Estão CORRETAS: 

 

A) 1, 2 e 3, apenas. B) 1, 2 e 4, apenas. C) 1, 3 e 4, apenas. D) 2, 3 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4. 

 

 

04. Considerando a propriedade textual da coerência, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) No trecho: “Pedro, por sua vez, não exerce função remunerada regular. Tem extensa ficha criminal, sobrevive com 

pequenos bicos e roubos a mão armada.” (5º §), a elipse dos sujeitos das formas verbais destacadas não prejudica a 

coerência do enunciado, pois esses sujeitos são claramente recuperados pelo leitor do texto. 

B) A coerência do Texto 1 é localmente prejudicada com a elaboração do 5º parágrafo, em que o autor apresenta ao leitor os 

casos de João e Pedro, mas não fornece informações suficientes sobre esses personagens, para que o leitor compreenda de 

quem se tratam.  

C) No trecho: “O disposto a cometer crimes, provavelmente, não se importará de transgredir outra lei penal: adquirirá 

ilegalmente uma arma também.” (6º §), verifica-se incompletude de informações e incoerência, pois o autor não revela 

ao leitor a que ‘outra lei’ está fazendo referência.   

D) Para garantir a coerência do trecho: “Não que os Direitos Humanos em si sejam algo negativo, mas as instituições que os 

representam atualmente têm deturpado as suas finalidades.” (8º §), o leitor deve compreender o segmento destacado 

como “as finalidades das instituições que os representam”.  

E) A incoerência do trecho: “Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido.” (9º §) se dá porque o autor não 

esclarece para o leitor de qual desvio se trata, o que gera certa dificuldade na compreensão textual.  

 

 

05. Assinale a alternativa em que há equivalência semântica entre os termos destacados nos enunciados e aqueles 

termos que se apresentam entre parênteses.  

 

A) É comum que a opinião pública adote (rechace), conforme o quadro social, determinados posicionamentos que 

predominam nos populares. 

B) No entanto, desde os primórdios, a intelectualidade (cognição) gosta de nadar contra a maré. 

C) Isso não significa, todavia, que adotar posições antagônicas à opinião pública o tornará um descobridor, um visionário 

(reacionário). 

D) Não há traços físicos de pessoas tendentes (renitentes) ao cometimento de delitos. 

E) Se a opinião pública encabeça (lidera), atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se cansou de ficar 

à deriva. 
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06. Acerca dos processos de coordenação e subordinação, analise as proposições a seguir. 

 

1. No trecho: “É evidente que o discurso não é sempre correto.”, uma oração subordinada desempenha a função de 

sujeito da expressão “é evidente”, introdutora do enunciado. 

2. No trecho: “antes de Galileu Galilei, a opinião pública acreditava que a Terra era plana;”, o complemento da 

forma verbal destacada está organizado na forma de uma oração subordinada.  

3. A oração coordenada colocada no final do trecho: “Há que se reconhecer o benefício histórico do movimento, 

sobretudo quando, em tempos sombrios, o Estado se excedia em face do indivíduo. Mas é preciso ponderação.” 

realça a oposição que o autor pretende estabelecer entre as ideias apresentadas.   

4. No trecho: “Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido.”, o autor emprega a coordenação para 

interligar as duas orações que compõem o enunciado.  

 

Estão CORRETAS: 

 

A) 1, 2 e 3, apenas. B) 1, 2 e 4, apenas. C) 1, 3 e 4, apenas. D) 2, 3 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4. 

 

 

07. Releia o seguinte trecho do Texto 1: “O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo dos 

fatos.”.  

O segmento em destaque desempenha no enunciado uma função: 

 

A) adverbial. B) interjetiva. C) substantiva. D) adjetiva. E) pronominal. 

 

 

08. Observe o cumprimento das regras de regência no trecho: “Atacar a opinião pública sem analisar a sua 

perspectiva é injusto com quem é compelido a seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade.” 

Assinale a alternativa em que as regras de regência foram igualmente cumpridas.  

 

A) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem se vê obrigado de seguir os padrões morais e 

legais impostos pela vida em sociedade. 

B) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem opta por seguir os padrões morais e legais 

impostos pela vida em sociedade. 

C) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem decide a seguir os padrões morais e legais 

impostos pela vida em sociedade. 

D) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem prefere a seguir os padrões morais e legais 

impostos pela vida em sociedade. 

E) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem se submete em seguir os padrões morais e 

legais impostos pela vida em sociedade. 

 

 

TEXTO 2 

 
Disponível em: http://www.metalurgicoscaxias.com.br/sou-da-paz-lanca-hoje-campanha-contra-liberacao-de-armas. Acesso em: 20/01/2019. 
 
09. O Texto 2 tem a finalidade principal de levar o leitor a refletir sobre: 

 

A) a defesa da saúde pública. 

B) os perigos da automedicação. 

C) o despreparo dos médicos cirurgiões. 

D) o armamento da população civil.  

E) a necessidade de mais segurança nos hospitais.  

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYj_rv0pLgAhUuDrkGHbFZCJoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.metalurgicoscaxias.com.br/sou-da-paz-lanca-hoje-campanha-contra-liberacao-de-armas/&psig=AOvVaw2u4qXEd6qoEIkBN7hNy2CN&ust=1548839378994682
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10. O Texto 2 tem como público-alvo: 

 

A) os profissionais da saúde. 

B) os policiais militares. D) os médicos cirurgiões. 

C) os cidadãos comuns. E) os membros do Congresso Nacional. 

 

CONHECIMENTOS DO SUS 

 

11. De acordo com o Art. 3 da Lei 8.080/90, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. 

II. Dizem respeito também à saúde as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-

estar físico, mental e social.  

III. O acesso ao transporte de qualidade não deve ser considerado como um determinante ou condicionante no estado 

de saúde da população. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III. B) I, apenas. C) I e II, apenas. D) III, apenas. E) II e III, apenas. 

 

 

12. Sobre o SUS, de acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  A direção do SUS é da União, Estados e municípios somente devem viabilizar a execução das ações deliberadas 

pelo ente federal. 

(   )  Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos 

constitutivos disporão sobre sua observância.  

(   )  É de atribuição comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a elaboração da proposta 

orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade com o plano de saúde. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V B) F-F-F C) V-V-F D) V-F-F E) F-V-V 

 

 

13. Sobre o que trata a Lei 8.142/90, analise os itens abaixo: 
 

I.  O incremento do desenvolvimento científico e tecnológico no SUS em sua área de atuação. 

II.  A participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde. 

III.  As condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) I, II e III estão corretas. D) Apenas I e III estão corretas. 

C) Apenas II está correta. E) I, II e III estão incorretas. 

 

 

14. Sobre as Leis Orgânicas da Saúde, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  As Leis 8.080/90 e 8.142/90 não fazem qualquer referência ao desenho de modelo de atenção à saúde para nortear 

os municípios na estruturação dos seus sistemas de saúde e do papel dos estados nesse processo. 

(   )  Fatores, como campanhas de vacinação em massa, incentivo ao aleitamento materno e contratação de agentes 

comunitários de saúde, estão previstos nas referidas Leis. 

(   )  De acordo com o que estabelece a Lei 8080/90, deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os 

serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V B) F-V-V  C) F-F-F D) F-V-F E) V-V-F 
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15. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde foram instituídas pela(s) Lei(s) 
 
A) 8.080/90. 

B) 8.142/90. D) 8.080/90 e 8.142/90. 

C) 8.689/93. E) NOAS-SUS/2002. 

 

 

16. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a 

saúde e para a participação na sua produção faz parte da legislação estruturante do SUS.  

Assinale a alternativa que corresponde à(s) lei(s) em que esse texto se insere. 
 
A) 8.080/90 

B) 8.142/90 D) 8.080/90 e 8.142/90 

C) 8.689/93 E) NOAS-SUS/2002 

 

 

17. Doença emergente é o surgimento ou a identificação de um novo problema de saúde ou um novo agente infeccioso, 

já a Doença reemergente indica mudança no comportamento epidemiológico de doenças já conhecidas, que haviam 

sido controladas, mas que voltaram a representar ameaça à saúde humana.  

Sobre essa questão, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  As doenças infecciosas emergentes e reemergentes, de uma maneira geral, podem estar associadas a fatores 

ambientais, como desmatamento, mudanças climáticas (aquecimento global), secas e inundações. 

(   )  Ao longo dos últimos anos, tem-se verificado que os mesmos determinantes que, acreditava-se, iriam reduzir as 

doenças infecciosas também podem atuar na direção inversa, propiciando o surgimento e a disseminação de novas 

e velhas doenças infecto-parasitárias. Um exemplo é o da urbanização acelerada, favorecendo o ressurgimento da 

dengue na região das Américas. 

(   )  Nas últimas três décadas, tem havido importante redução nos indicadores de prevalência de infecção, morbidade e 

mortalidade por esquistossomose mansônica, no que pese ainda existirem municípios endêmicos situados nos 

bolsões de pobreza do Nordeste e Sudeste. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V B) V-V-V C) F-F-F D) F-V-F E) V-V-F 

 

 

18. Sobre as doenças de notificação compulsória, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 
 

(   )  De acordo com a Portaria Nº 204/2016, do Ministério da Saúde, a notificação compulsória deverá ser realizada, 

mesmo diante de caso suspeito, sem um diagnóstico definitivo. 

(   )  A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à 

autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento. 

(   )  A Síndrome da Paralisia Flácida Aguda jamais fez parte da lista de doenças de notificação compulsória devido a 

sua baixa incidência no Brasil. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V B) V-V-V C) F-F-F D) F-V-F E) V-V-F 

 

 

19. De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações (2018-2019), sobre os esquemas de vacinação de adultos e 

crianças, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina da Febre Amarela. De acordo com o risco 

epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal. 

(   )  A vacina Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) está recomendada, mesmo para 

aqueles que tiveram a coqueluche, já que a proteção conferida pela infecção não é permanente. 

(   )  A vacina para a Influenza (gripe) do tipo 4V não demonstra ser melhor que a 3V na maior cobertura das cepas 

circulantes. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V B) V-V-V C) F-F-F D) F-V-F E) V-V-F 
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20. Sobre a Política Nacional de Saúde do Idoso, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 

 

(   )  O perfil epidemiológico da população idosa é caracterizado pela tripla carga de doenças com forte predomínio das 

condições crônicas, prevalência de elevada mortalidade e morbidade por condições agudas decorrentes de causas 

externas e agudizações de condições crônicas. 

(   )  Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos devem ser objeto de notificação 

compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária. 

(   )  O papel do Estado na área de cuidados de longa duração centra-se, quase exclusivamente, no abrigamento de 

idosos pobres. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V B) V-V-V C) F-F-F D) F-V-F E) V-V-F 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. O diagnóstico diferencial da Febre Aftosa é de suma importância, resumindo-se a algumas enfermidades que devem 

ser consideradas dentro dos países do MERCOSUL. Esse diagnóstico diferencial se reveste de maior importância 

naqueles casos em que as populações afetadas estão vacinadas contra febre aftosa.  

Sobre as doenças confundíveis com a febre aftosa, analise os itens abaixo: 
 

I. Febre Catarral Maligna 

II.  Pasteurelose 

III.  Língua Azul 

IV.  Diarreia Viral Bovina 

V.  Doença de Lyme 

 

Está(ão) CORRETO(S)  

 

A) I e II, apenas. B) I, III e IV, apenas. C) II e IV, apenas. D) III, apenas. E) I, II, III, IV e V. 

 

 

22. Doença infectocontagiosa, zoonótica de caráter crônico em geral, causada por bactéria e presente em todo o 

território nacional, que acomete a maioria dos mamíferos domésticos, diminuindo, principalmente, a produção 

leiteira por afetar, de predileção, o sistema reprodutivo e podendo ser transmitida ao homem por meio de 

contaminação de produtos lácteos e seus derivados.  

Estamos falando da 
 
A) Tuberculose bovina. 

B) Leptospirose suína. D) Encefalopatia espongiforme bovina. 

C) Salmonelose. E) Brucelose bovina. 

 

 

23. A epidemiologia tem contribuído, de forma consistente, para a obtenção de respostas às indagações relacionadas a 

problemas de saúde. Quantificar ou medir a frequência com que os problemas de saúde ocorrem em populações 

humanas ou animal é um dos objetivos da epidemiologia. As medidas de frequência são definidas, então, por 

conceitos epidemiológicos. Assim, correlacione tais conceitos: 
 

I. INCIDÊNCIA 1. Frequência de casos novos de uma determinada doença em um certo 

período de tempo, sob risco de adoecimento no início da observação. 

II. PREVALÊNCIA 2. Frequência de casos existentes de uma determinada doença, em uma 

certa população e em um dado momento. 

III. MORTALIDADE 3. Caso de incidência quando o evento de interesse é o óbito e não, o 

adoecimento. 

IV. CHANCE ou ODDS 4. Incidência acumulada, proporção de incidência e sobrevida. 
 
Assinale a alternativa que indica a correlação CORRETA. 

 

A) I com 1 B) II com 4 C) II com 1 D) IV com 3 E) II com 1 
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24. A análise de dados epidemiológicos é uma importante etapa da pesquisa, que deve exigir conhecimentos mínimos de 

estatística e de epidemiologia. A presença do “erro” nas pesquisas é refletida nos termos validade e precisão. 

Conforme esquema a seguir, sobre conceitos de validade e precisão, analise os seguintes itens e faça a correlação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Não preciso e válido 

2.  Preciso e não válido 

3.  Não preciso e não válido 

4.  Preciso e válido 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) I com 4 B) II com 3 C) III com 1 D) IV com 2 E) IV com 1 

 

 

25. Denominam-se testes diagnósticos aqueles exames realizados em laboratório. A avaliação de um teste diagnóstico 

sempre utiliza outro teste teoricamente melhor que o primeiro, denominado “padrão-ouro””, o qual deveria possuir 

100% de sensibilidade e 100% de especificidade. Assim, conceitue: 

 

I. SENSIBILIDADE 1. Proporção de verdadeiros positivos entre os doentes 

II. ESPECIFICIDADE 2. Proporção de verdadeiros negativos entre todos os sadios 

III. VALOR PREDITIVO POSITIVO 3. Proporção de verdadeiros positivos entre todos os indivíduos 

com teste positivo 

IV. VALOR PREDITIVO NEGATIVO 4. Proporção de verdadeiros negativos entre todos os indivíduos 

com teste negativo 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) I com 1 e II com 2 estão corretos. 

B) Apenas I com 3 está correto.  D) III com 1 e IV com 2 estão corretos. 

C) II com 4 e I com 3 estão corretos. E) Nenhuma das anteriores estão com conceitos corretos. 

 

 

26. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida por mosquitos. A infecção pode ser 

categorizada de duas formas: febre amarela urbana, quando é transmitida pelo Aedes aegypti ou febre amarela 

silvestre, quando transmitida pelos mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes. 

Sobre essa febre, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Na Febre amarela silvestre, mosquitos das regiões de floresta se infectam, picando mamíferos domésticos com a doença e 

podem transmitir a um humano que visite esse habitat. 

B) Na Febre amarela urbana, um humano infectado anteriormente pela febre amarela silvestre transmite para mosquitos 

urbanos, que espalham a doença ao picar humanos na zona urbana. 

I. 

IV. III. 

II. 
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C) Não existe diferenciação do ciclo de transmissão entre febre amarela silvestre e urbana, quando se pensa em estratégias para 

evitar a disseminação dessa febre. 

D) São possíveis casos de transmissão de febre amarela direta entre pessoas. 

E) A única profilaxia disponível para prevenção dessa febre é o uso de repelentes de mosquitos. 

 

 

27. Definem-se animais sinantrópicos aqueles que se adaptaram a viver junto com o homem. Destacamos, dentre esses 

animais, aqueles que podem transmitir doenças ou causar agravos à saúde do homem ou outros animais e que estão 

presentes nas cidades.  

Como doenças transmitidas por esses tipos de animais, assinale a alternativa INCORRETA entre transmissor e 

doença transmitida. 

 

A) Rattus morvegicus – leptospirose 

B) Columba livia – histoplasmose D) Tytius serrulatus – criptococose 

C) Desmondus rotundus – raiva E) Columba livia – criptococose 

 

 

28. A Defesa Sanitária Animal tem como finalidade evitar o contágio direto ou indireto dos animais por meio do 

emprego de medidas isolamento, sacrifício e desinfecção, além da imunização pela vacinação. Ao vacinarmos os 

animais contra determinada doença, estamos induzindo ao seguinte tipo de imunização: 

 

A) Imunidade Natural. 

B) Imunidade Não Específica. D) Imunidade Ativa. 

C) Imunidade Passiva. E) Imunidade Específica. 

 

 

29. A principal doença que acomete os suínos, os quais fazem parte de notificação obrigatória, é a(o) 

 

A) Colibacilose. 

B) Doença de Ausjeszky.  D) Tuberculose. 

C) Raiva. E) Tétano. 

 

 

30. A Brucelose é uma doença infectocontagiosa, provocada por bactérias do gênero Brucella. Na pecuária leiteira, é 

causadora de abortos, repetições de cio, nascimentos prematuros e queda na produção de leite, gerando prejuízos 

econômicos significativos na pecuária leiteira.  

Como medida de prevenção da brucelose bovina, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) É obrigatória a vacinação de todo o rebanho das espécies bovina e bubalina na faixa etária de três a oito meses. 

B) A marcação das fêmeas vacinadas entre três e oito meses de idade é obrigatória. 

C) É proibida a vacinação contra brucelose de machos de qualquer idade. 

D) Bezerras não vacinadas dos três aos oito meses de idade deverão ter sua situação vacinal regularizada mediante a utilização 

da amostra B19. 

E) É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas das espécies bovina e bubalina em todas as idades. 

 

 

31. O regulamento da ANVISA, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para 

saúde, tem como objetivo estabelecer os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços, que realizam 

o processamento de produtos para a saúde, visando à segurança do paciente e dos profissionais envolvidos.  

Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Desinfecção é somente um processo físico, que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive 

micobactérias e fungos. 

B) Produtos para saúde, classificados como críticos, devem ser submetidos ao processo de esterilização após a limpeza e as 

demais etapas do processo. 

C) Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia poderão ser submetidos à desinfecção por métodos 

de imersão química. 

D) A limpeza dos produtos para saúde, seja manual ou automatizada, deve ser avaliada, apenas, por meio da inspeção visual. 

E) Não é obrigatória a identificação nas embalagens dos produtos para saúde, submetidos à esterilização por meio de rótulos 

ou etiquetas. 

 

 

http://www.cnpgl.embrapa.br/sistemaproducao/4102192-brucelose-bovina
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32. A leptospirose é uma doença infecciosa, causada por uma bactéria chamada Leptospira, presente na urina 

principalmente de ratos e outros mamíferos, transmitida ao homem. Essa doença apresenta elevada incidência em 

determinadas áreas, alto custo hospitalar e perdas de dias de trabalho, além do risco de letalidade.  

Como forma de prevenção da doença, é CORRETO afirmar que 

 

A) é necessária a realização de obras de saneamento básico com drenagem de águas paradas. 

B) o uso de botas e luvas de borracha por pessoas que trabalham na limpeza de lama, entulhos e desentupimento de esgoto não 

evita a leptospirose. 

C) hipoclorito de sódio a 2,5% somente é eficaz contra as leptospiras quando utilizado para desinfetar reservatórios de água. 

D) o uso de raticidas deve ser feito por técnicos devidamente capacitados apenas nas áreas de enchentes. 

E) é necessária a castração de mamíferos machos domésticos ou silvestres. 

 

 

33. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como 

uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%.  

Sobre ela, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O período de incubação sempre é marcado por 7 dias entre as diferentes espécies. 

B) A confirmação laboratorial não é essencial para confirmação da doença, nos casos de raiva humana, que pode ser realizada 

pelo método de imunofluorescência direta. 

C) Nos casos de agressão por cães e gatos, quando possível, observar o animal por 10 dias para ver se ele manifesta a doença e 

depois sacrificar para a coleta de material. 

D) A raiva é uma doença quase sempre fatal e não existe tratamento. 

E) A vigilância da raiva animal no Brasil engloba ações desenvolvidas referentes ao controle de morcegos hematófagos e 

animais de produção, como bovinos, equinos e outros. 

 

 

34. A cisticercose é uma parasitose causada pela ingestão de água ou de alimentos, como legumes, frutas ou carnes 

contaminados com ovos deTaenia solium. Os sintomas dessa doença podem ocorrer meses ou, até mesmo, anos 

depois de se ter consumido tais alimentos.  

Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O homem é o único hospedeiro definitivo da forma adulta da Taenia solium e da Taenia saginata. 

B) Os ovos das tênias permanecem viáveis por uma semana, no meio ambiente. 

C) A irrigação de hortas e pomares com água de rios e córregos que recebam esgoto ou outras fontes de águas contaminadas, 

não deve ser coibida por meio de fiscalização por não demonstrar perigos de contaminação. 

D) Para os indivíduos com cisticercose ou portadores de teníase, há necessidade de isolamento. 

E) Teníase e cisticercose correspondem à mesma doença. 

 

 

35. A biologia molecular é a área da biologia, que busca estudar os organismos do ponto de vista molecular, focando, 

principalmente, na base para todos os organismos, os ácidos nucleicos, que formam RNA e DNAs, dando 

posteriormente origem às proteínas.  

Dentre os métodos utilizados, assinale a alternativa que indica os testes de biologia molecular. 

 

A) Teste imunoenzimático 

B) Hemaglutinação Indireta D) Fixação do Complemento 

C) Real-Time PCR E) Imunoadsorção em Gel 

 

 

36. A febre tifoide é uma doença bacteriana aguda cosmopolita, relacionada a baixos níveis socioeconômicos, sobretudo 

com precárias condições de saneamento e de higiene pessoal.  

Sobre as características dessa doença e do agente causal, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os esporos podem ser encontrados no solo, na água, nos excrementos do homem e dos animais. 

B) Algumas cepas produzem enterotoxinas, tipo de proteína termoestável. 

C) Naturalmente, acomete o homem e os animais. 

D) A sintomatologia clínica se baseia pelas manifestações intestinais, como dor abdominal, diarreia, sangramento ou 

perfuração intestinal. 

E) Bactéria helicoidal (espiroqueta), aeróbica obrigatória. 

 

 

 

https://www.infoescola.com/bioquimica/acidos-nucleicos/
https://www.infoescola.com/biologia/rna/
https://www.infoescola.com/bioquimica/proteinas/


MÉDICO VETERINÁRIO 

 

11 

37. Considerando a cadeia epidemiológica de transmissão das doenças e as relações entre os diferentes elementos que 

levam ao seu aparecimento, identifique, nas construções abaixo, a INCORRETA. 

 

A) A idade é um fator de grande relevância, visto que a vulnerabilidade e a gravidade das doenças variam conforme a idade do 

hospedeiro. 

B) Virulência é uma doença transmissível causada por vírus. 

C) A Tríade Epidemiológica é o modelo tradicional de estudo entre causas e efeitos das doenças transmissíveis, em que a 

doença é o resultado da interação entre o agente, o hospedeiro suscetível e o ambiente. 

D) Questões de segurança alimentar, manipulação e conservação adequada de alimentos e utilização de boas práticas de 

fabricação são consideradas medidas de controle das doenças transmitidas por alimentos.  

E) A vacina contra o HPV confere imunidade ativa. 

 

 

38. A Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. De acordo com essa legislação e as 

orientações técnicas para a coleta, o acondicionamento e o transporte de amostras de água para consumo humano 

(Ministério da Saúde, 2013), é INCORRETO afirmar que 

 

A) a água considerada potável deve atender ao padrão de potabilidade estabelecido nessa Portaria e que não ofereça riscos à 

saúde. 

B) toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá passar por processo de desinfecção ou cloração. 

C) para a coleta de água no sistema de distribuição, deve-se encher o frasco/bolsa até a boca. 

D) todo o material de apoio necessário à coleta deve ser separado. 

E) se deve acondicionar os frascos/bolsas com amostras de água em sacos plásticos para mantê-los protegidos do contato direto 

com o gelo reciclável, transportar em caixa térmica e enviar o material imediatamente ao laboratório. 

 

 

39. Com relação à Epidemiologia, analise as afirmativas abaixo: 

 

I.  As pesquisas realizadas de prevalência destacam características pessoais (idade, sexo e grupo étnico) e/ou 

demográficas, em relação a doenças e hábitos relativos à saúde.  

II. Um clássico exemplo de um estudo de caso-controle foi a descoberta da relação entre o uso abusivo de tabagismo 

e câncer do lábio, cavidade oral, faringe, esôfago e pulmão. 

III.  As considerações éticas são irrelevantes em estudos epidemiológicos. 

IV. Os estudos de coorte são também chamados longitudinais ou de incidência. 

 

Estão CORRETAS 

 

A) I, II, III e IV. 

B) I e II, apenas. 

C) I, II e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 

 

 

40. Desde 2004, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, instituiu o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.  

A fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do produto, é CORRETO afirmar que 

 

A) o prazo máximo de consumo do alimento, preparado e conservado sob refrigeração à temperatura de 10ºC (dez graus 

Celsius) ou inferior, deve ser de 48 horas. 

B) os coletores utilizados para deposição dos resíduos das áreas de preparação e armazenamento de alimentos devem conter 

tampas. 

C) os manipuladores de alimentos devem ser capacitados, anualmente, sobre a prevenção da contaminação cruzada e saúde. 

D) se deve implementar Procedimentos Operacionais Padronizados relacionados à higienização de instalações, controle 

integrado de vetores e pragas urbanas, higiene e saúde dos manipuladores. 

E) se deve implementar Procedimentos Operacionais Padronizados relacionados à higienização de instalações, equipamentos e 

móveis, controle integrado de vetores e pragas urbanas, higienização do reservatório, higiene e saúde dos manipuladores. 
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