
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
CONCURSO PÚBLICO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio Sala

Nome

Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição

MMÉÉDDIICCOO VVEETTEERRIINNÁÁRRIIOO

AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez)

questões do SUS e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

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

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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LÍNGUA PORTUGUESA

Filosofia dos epitáfios

1.
2.
3.
4.

“Saí, afastando-me do grupo, e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente
civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos
da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum; parece-
lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos.”

(Machado de Assis)

01. Do ponto de vista da tipologia textual, é CORRETO afirmar que o texto 1, “Filosofia dos epitáfios”, é um texto
predominantemente

A) dissertativo.
B) descritivo. D) narrativo, com uso do discurso indireto.
C) narrativo. E) descritivo, com uso do discurso direto.

02. O vocábulo inconsolável, linha 3, apresenta um prefixo que indica

I. movimento para dentro.
II. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “irreal.”
III. valor de privação, negação.
IV. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “ingerir.”

Estão CORRETAS:

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

Leia o texto abaixo para responder às questões 03, 04 e 05.

Oliver Blanchar ataca o que chama de “cultura do desemprego”, ou seja, a visão pessimista do futuro, baseada em
estatísticas do presente e apoiada numa certa tolerância para com o fenômeno que as redes de suporte ao
desempregado asseguram, especialmente em alguns países da Europa Ocidental.

(Carlos Eduardo Lins da Silva, Folha de São Paulo, 1996, com adaptações)

03. Em relação às idéias do texto, assinale a opção INCORRETA.

A) As redes de suporte ao desemprego garantem tolerância em relação ao fenômeno do desemprego.
B) Alguns países da Europa ocidental possuem redes de suporte ao desempregado.
C) Segundo Oliver Blanchar, ‘cultura do desemprego’ é a visão pessimista do futuro no que se refere ao mercado de trabalho.
D) Olivier Blanchar, diante das estatísticas do presente, defende uma visão pessimista do futuro.
E) As estatísticas da atualidade e a tolerância em relação ao fenômeno do desemprego fundamentam uma visão pessimista do

futuro.

04. Em relação aos elementos do texto, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas.

( ) “Apoiada” significa difundida.
( ) “Tolerância” significa indulgência, consentimento.
( ) “Ataca” significa reprova, opõe-se.
( ) “Redes” não significa conjuntos de instituições e agências interligadas que se destinam a prestar serviços.
( ) “Fenômeno” significa fato de natureza social.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA, de cima para baixo.

A) F, V, F, V, V. B) V, F, V, F, F. C) F, V, V, F, V. D) F, V, F, V, F. E) V, V, V, F, F.

05. Assinale a ÚNICA alternativa que apresenta o uso da(s) vírgula(s) da mesma forma em que aparece(m) no trecho
“(...) “cultura do desemprego”( , )ou seja( , ) a visão (...)”

A) As frutas, que estavam maduras, caíram no chão.
B) “Pois, seu Pedrinho, saci é uma coisa que eu juro que existe.”
C) O homem, que mente, não merece confiança.
D) A garota, Fernanda, saiu muito cedo.
E) “O cavalo calou-se, isto é, recolheu o movimento do rabo”.
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06. Leia o anúncio abaixo.

GERENTES DE LOJA

Requisitos:
*Experiência mínima de 3 anos de gerência.
*Sexo feminino.
*Idade entre 30 e 40 anos.
Nível superior.
Usuária de computador.
Salário Excepcional
Os interessados deverão enviar currículos com foto para rua das Belezas, n.10, Recife – PE, Cep. 51031-420.

Recursos Humanos.

Este anúncio apresenta uma inadequação de concordância nominal em:

A) Os interessados deverão enviar.
B) Idade entre 30 e 40 anos. D) Nível superior
C) Gerentes de loja. E) Experiência mínima de 3 anos em gerência.

Leia o texto a seguir e responda a questão 07.
“Coesão e coerência são aspectos importantes na articulação textual e, por isso mesmo, estão intimamente
relacionados. Essa relação se estabelece na medida em que a coerência se vincula ao conteúdo, e a coesão, à forma
de expressão desse conteúdo.” (Maria Luiza Abaurre)

07. Assinale a alternativa que utiliza um elemento coesivo inadequado, provocando um efeito de incoerência.

A) O livro é muito interessante, apesar de ter 570 páginas.
B) Mesmo morando no Rio de Janeiro há cinco anos, Shirley não conhece o Corcovado.
C) João, o pintor, foi despedido, porque se negou a pintar a casa, uma vez que estava chovendo.
D) Marcella e Antônio não se entendem, mas um fala inglês, e o outro, espanhol.
E) Acordei às 7 horas, apesar de ter ido deitar às 2 horas da manhã.

08. Na tira abaixo, tem-se uma figura de pensamento. Assinale a alternativa que corresponde a essa figura.

A) Hipérbole. B) Ironia. C) Antítese. D) Eufemismo. E) Apóstrofe.

09. Sobre o trecho abaixo,

“...às três horas, senti as primeiras pontadas... era meu rapaz que estava chegando. Tivemos que fazer tudo às
pressas, não havia, ainda, completado os 9 meses. Minhas mãos estavam trêmulas e entre uma contração e outra,
agradecia veementemente a Deus. Não bastava um simples obrigada... (Estudante do 2 ano do Ensino Médio)

o sinal indicativo da crase foi empregado em “...às três horas....” e “às pressas” por se tratar, respectivamente, de uma

A) locução prepositiva – locução conjuntiva.
B) locução adverbial – locução adverbial. D) locução adverbial – locução conjuntiva.
C) locução conjuntiva – locução prepositiva. E) locução adverbial – locução prepositiva.

10. Sobre o trecho “Não bastava um simples obrigada” NÃO é correto afirmar.

A) Na expressão ‘muito obrigado’, o particípio ‘obrigado’, é usado com valor de adjetivo e, como tal, deve concordar em
gênero e número com o referente do pronome a que se refere.

B) A expressão deve ser entendida como eu estou muito obrigado (a) a você (igual a grato a você).
C) No texto, o agradecimento parte de uma mulher. Portanto, deve assumir a forma feminina (obrigada).
D) Se o agradecimento parte de um homem, deve assumir a forma masculina.
E) A mulher pode usar a expressão ‘muito obrigado’, e o homem pode usar a expressão ‘muito obrigada’, sem causar nenhum

problema à norma culta.
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SUS

ASSINALE V NAS ASSERTIVAS VERDADEIRAS E F, NAS FALSAS. ESSE ENUNCIADO SE REFERE ÀS
QUESTÕES DE 11 A 14.

11. A Lei Orgânica da Saúde, em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, estabelece

( ) descentralização dos serviços para os municípios com direção única, em cada esfera do governo.
( ) universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa renda.
( ) integralidade da assistência à saúde, incorporando ações e serviços individuais e coletivos, preventivos e

curativos.
( ) liberdade da iniciativa privada para prestar assistência técnica à saúde.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, F, V, V. B) F, V, F, F. C) V, F, F, F. D) V, F, V, V. E) V, V, V, F.

12. Contraria os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

( ) a integralidade da assistência, estabelecendo duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra de atenção
preventiva.

( ) a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
( ) a divulgação de informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização pelo usuário.
( ) a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, V, V, V. B) V, F, V, V. C) V, V, F, V. D) V, V, V, F. E) V, V, V, V.

13. A Constituição Brasileira de 1988, em relação à saúde, estabeleceu que

( ) a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo que a base do Sistema Único de Saúde (SUS) é representada
pela integração das ações e serviços públicos de saúde numa rede regionalizada e hierarquizada.

( ) a saúde é direito de todos os trabalhadores e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela
integração de uma rede centralizada, coordenada pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.

( ) a saúde é direito de todos os trabalhadores registrados ou não e dever do Estado, sendo que a base do SUS é
representada pela integração de uma rede centralizada, coordenada pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

( ) a saúde é direito de todos e dever do Estado, desde que existam recursos orçamentários previstos nas esferas
federal, estadual e municipal, sendo que a base do SUS é representada pela rede municipalizada de saúde
hierarquizada em nível de estados.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, V, F, F. B) F, F, V, F. C) V, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, F, F.

14. Na Constituição Brasileira de 1988, a saúde é vista como um

( ) direito de consumidor, assegurado pela regulamentação do mercado.
( ) completo bem-estar físico, psíquico e social, não apenas a ausência de doenças.
( ) direito de cidadania, garantido por políticas sociais e econômicas.
( ) dever do Estado em preservá-la através de atenção médica.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) V, F, F, F. B) F, V, F, F. C) F, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, V, F.

15. A Lei Orgânica de Saúde nº 8.080, em seu “Capítulo II - Dos Princípios e Diretrizes”, estabelece que

A) a universalidade de acesso aos serviços de saúde é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.

B) seja assegurada a igualdade da assistência à saúde sem preconceito de cor e raça.
C) em nível executivo, as ações de saúde sejam integradas, apenas, às ações de saneamento básico.
D) no estabelecimento de prioridades, na alocação de recursos e na orientação programática, seja utilizada a epidemiologia.
E) seja preservada a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física.
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16. Com relação à Lei nº 8.142, é CORRETO afirmar que

A) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços
correspondentes.

B) dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

C) o Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo contará com a Conferência Nacional de Saúde como instância
colegiada de caráter permanente e deliberativo.

D) a representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, apenas para os Conselhos de
Saúde.

E) a Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

17. Tendo por base a NOB-SUS, 1996, assinale a assertiva FALSA.

A) Tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito
Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes.

B) Dentre outras coisas, redefine os mecanismos e os fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e continuamente a
remuneração por produção de serviços e ampliando as transferências de caráter global, Fundo a Fundo, com base em
programações ascendentes, pactuadas e integradas.

C) Nela, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é constituída dos gestores federal e estadual.
D) Nela, a gerência é conceituada como sendo a administração de uma unidade ou de um órgão de saúde que se caracteriza

como prestador de serviços ao Sistema.
E) Estabelece que o gestor do sistema municipal é responsável pelo controle, pela avaliação e pela auditoria dos prestadores de

serviços de saúde (estatais ou privados) situados em seu município.

18. Com base na NOAS 01/2001, é FALSO afirmar que

A) a elaboração e a aprovação do Plano Diretor de Regionalização cabem às Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito
Federal.

B) o processo de regionalização constitui estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior eqüidade.
C) o Plano Diretor de Regionalização deve garantir, dentre outras coisas, o acesso dos cidadãos a um conjunto de ações e

serviços o mais próximo possível de sua residência.
D) a região de saúde entendida como a base territorial de planejamento da atenção à saúde é definida pela Secretaria de Estado

da Saúde.
E) uma região ou uma microrregião de saúde pode compreender um ou mais módulos assistenciais.

19. Com relação ao processo de participação popular e controle social, é FALSO afirmar.

A) A participação popular visa estabelecer parcerias entre Estado e sociedade civil para que juntos possam atingir o objetivo
desejado por todos, que é a melhoria das condições de vida de toda a população.

B) Em sentido amplo, o controle social é entendido como a capacidade da Sociedade organizada em interferir nas políticas
públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do município, do estado
ou do governo federal, avaliando objetivos, processos e resultados.

C) É nos Conselhos de Saúde que se efetiva a participação da comunidade na fiscalização e na condução das políticas de
saúde.

D) De acordo com o artigo 14, da Constituição de 1988, são instrumentos de participação popular através dos quais o povo
opina acerca de determinada matéria.

E) O referendo, enquanto instrumento de participação popular, precede decisão importante ou elaboração de uma lei ou
reforma da Constituição.

20. A responsabilidade do Poder Público em relação à saúde

A) é exclusiva.
B) é privativa.
C) é concorrente.
D) exclui o papel da sociedade.
E) não exclui o papel da família, da comunidade e dos próprios indivíduos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. “O grupo Protozoa é constituído de cerca de 65.000 espécies conhecidas, das quais 50% são fósseis e o restante ainda
vive hoje; aproximadamente 25.000 são de vida livre, 10.000 espécies são parasitos dos mais variados animais e apenas
cerca de 30 espécies atingem o homem, capaz de provocar doenças mutilantes, incapacitantes ou mortais”...

(Neves, 1991).
Sobre isso, assinale a opção em que todas as doenças são causadas por protozoários.

A) Malária, doença de Chagas, leishmaniose, giardíase.
B) Amebíase, ancilostomose, doença de Chagas, leishmaniose.
C) Malária, doença de Chagas, peste bulbônica, amebíase.
D) Amebíase, febre amarela, malária, peste bulbônica.
E) Malária, febre tifóide, febre amarela, doença de Chagas.

22. As proposições abaixo se referem ao período de incubação e às medidas profiláticas de algumas doenças infecto-
contagiosas e parasitárias, analise-as.

I. A sorologia anti-HIV é obrigatória nos bancos de sangue.
II. O período de incubação, conforme os agentes etiológicos, poderá ser de 2 horas a 14 dias para o Plasmodium

falciparum, P. vivax e P. ovale e 30 dias para P. malariae.
III. Aplicação de inseticidas de ação residual e sistêmico. Não há vacinas protetoras. A lieshmaniose cutânea

confere imunidade contra o calazar.
IV. A cólera, doença diarréica crônica de curto período de incubação (2-3 dias, variando de poucas horas até 5

dias), tem sido descrita, por um lado, como doença de manifestação leve à moderada, com dejeções pastosas ou
líquidas, a qual, mesmo na ausência de tratamento, evolui para cura em poucos dias; enquanto que nos casos
graves, caracterizam-se por diarréia aquosa profusa, rápida desidratação e, se não tratada rápida e
adequadamente, pode levar ao óbito.

V. A maioria das infecções por Giardia lamblia é assintomática. Os casos sintomáticos dependem de fatores não
bem conhecidos e estão relacionados com o número de cistos ingeridos, deficiência imunitária do paciente e,
principalmente, por acloridria. O período pré-patente varia de nove a quinze dias, e o período de incubação, de
dez a quinze dias, podendo variar, ainda, conforme literaturas de 5 – 24 dias.

Assinale a alternativa que contém as proposições CORRETAS.

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

23. As proposições abaixo referem-se a alguns modos de transmissão do parasito-hospedeiro, analise-as.

I. Os esporos potencialmente infectantes do bacilo (Clostridium tetani) são encontrados em fezes de animais e
humanos, terra ou areia contaminada com fezes, água com material biológico em putrefação, pregos e latas
contaminadas, fios de categute e agulhas de injeção inadequadamente esterilizados. Tétano não é doença
contagiosa, por isso não se transmite do doente para o indivíduo sadio.

II. A úlcera-de-Bauru, também conhecida como calazar, é transmitida pela picada de insetos hematófagos
pertencentes ao gênero Lutzomyia, conhecidos no Brasil por birigui, mosquito-palha e tatuquira, dentre outras
denominações populares. Ao exercer o hematofagismo, a fêmea do flebotomíneo corta com suas mandíbulas o
tecido subcutâneo, onde são inoculadas as formas promastigotas infectantes.

III. O uso de água sem tratamento, contaminada por dejetos humanos, é um modo freqüente de contaminação bem
como a ingestão de alimentos contaminados (verduras cruas – alface, agrião; frutas – morango; carne mal
cozida ou mal assada, principalmente de suínos) é importante veículo de cistos da amebíase.

IV. A dengue é transmitida ao homem através da picada do mosquito fêmea da espécie Aedes aegipty infectado
pelos vírus. O gênero Aedes possui várias outras espécies, como Aedes albopictus, espécie transmissora também
do dengue, febre amarela urbana e silvestre e encefalite.

Somente está CORRETO o que se afirma em

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

24. Dentre os agentes causadores mencionados abaixo com seus respectivos meios de transmissão, o único
INCORRETO é

A) Salmonella sp – contágio direto.
B) Shigella sp – contágio direto. D) Neisseria meningitidis – contágio direto.
C) Leishmania donovani – contágio indireto. E) Treponema pallidium – contágio indireto.
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25. É correto afirmar que todos os modos mencionados abaixo mais freqüentes de transmissão do Vibrio cholerae são,
EXCETO.

A) Ingestão de água contaminada com fezes de pacientes ou de portadores sãos.
B) Ingestão de alimentos mal lavados, crus ou mal cozidos (leite, legumes, verduras, hortaliças diversas, ostras e outros frutos

do mar).
C) Penetração ativa de seu agente etiológico nas áreas do corpo, pele íntegra e mucosa, que ficam em contato com águas

contaminadas em banhos de rios, açudes ou águas paradas.
D) Mãos contaminadas no trato com pacientes ou portadores.
E) Manuseio de materiais ou objetos contaminados dos pacientes ou portadores.

26. Um técnico da vigilância sanitária, durante a capacitação que ministrava sobre doenças parasitárias de importância
em saúde pública, foi questionado por um membro da platéia que lhe indagou: A filariose, a salmonelose, a malária
e a dengue são causadas, respectivamente, por:

A) verme, bactéria, vírus e protozoário.
B) bactéria, vírus, protozoário e vírus. D) verme, vírus, bactéria e protozoário.
C) verme, bactéria, protozoário e vírus. E) protozoário, bactéria, vírus e vírus.

27. Associe a coluna “1” das parasitoses com respectivos parasitos da coluna “2”.

COLUNA “1” COLUNA “2”

( 1 ) Filariose ( ) Larvas de Muscidae
( 2 ) Leishmaniose Tegumentar ( ) Leishmania donovani
( 3 ) Miíases ( ) Wuchereria bancrofti
( 4 ) Calazar ( ) Echinococcus granulosus
( 5 ) Hidatidiose ( ) Leishmania braziliensis

Assinale a alternativa que contém a associação CORRETA.

A) 3-5-1-2-4. B) 5-3-2-1-4. C) 3-4-1-5-2. D) 2-3-5-1-4. E) 3-2-1-5-4.

28. Na literatura e na prática de saúde, os agentes de transmissão inanimados são referidos genericamente sob a
designação de veículos. Sobre eles, analise as afirmativas abaixo.

I. São objetos ou materiais contaminados que servem de meio mecânico, auxiliando um agente infeccioso a ser
transportado e introduzido em um hospedeiro suscetível.

II. São exemplos de veículos: a água, o leite, outros alimentos e objetos contaminados bem como os fômites.
III. As gotículas expelidas nas ações de falar, cantar, tossir ou espirrar são sempre consideradas veículos de

transmissão de doença, independente da situação do indivíduo.

Assinale a alternativa CORRETA.

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

29. Assinale a opção CORRETA em que todas as doenças podem ser veiculadas por alimentos:

A) Ascaridíase, tricuríase, brucelose, balantidíose.
B) Balantidíose, legionelose, candidíase, teníase. D) Hepatite B, candidíase, ascaridíase, brucelose.
C) Salpingite, ascaridíase, candidíase, brucelose. E) Brucelose, legionelose, ancilostomose, amebíase.

30. “A incidência cada vez maior de casos de dengue leva a população brasileira a procurar alternativas, como própolis para
repelir o mosquito Aedes aegipty e chá de cravo amarelo contra os sintomas”...

Fonte: Diário de Pernambuco, abril de 2008.
Notícias diariamente são divulgadas sobre esta doença nos meios de comunicação do nosso Estado, alertando sobre
possível epidemia. Assinale a alternativa que expressa CORRETAMENTE a definição de epidemia.

A) Grupo ou linhagem de um agente infeccioso, de ascendência conhecida, compreendida dentro de uma espécie e que se
caracteriza por alguma propriedade biológica e/ou fisiológica.

B) Parte do ciclo vital de um parasito se realiza no vetor, isto é, o vetor não só transporta o agente, mas é um elemento
obrigatório para maturação e/ou multiplicação do agente.

C) É prevalência usual de determinada doença em relação à área. Normalmente considera-se aquela cuja incidência permanece
constante por vários anos, dando uma idéia de equilíbrio entre a doença e a população, ou seja, é o número esperado de
casos de um evento em determinada época.
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D) É presença constante de uma doença ou agente infeccioso em determinada área geográfica, que tem alto nível de infestação
e afeta maior parte da população.

E) É a ocorrência, numa coletividade ou região, de casos que ultrapassam nitidamente a incidência normalmente esperada de
uma doença e derivada de uma fonte comum de infecção ou propagação.

31. Se você fosse picado por uma serpente peçonhenta, procuraria recurso através de

A) soro, porque contém antígenos específicos.
B) soro, porque provoca a formação de anticorpos.
C) vacina, pois adiciona ao organismo substâncias de defesa.
D) soro, porque contém anticorpos.
E) vacina, pois adiciona ao organismo substâncias bacteriófagas e analgésicas.

32. Zoonoses são doenças ou infecções que são naturalmente transmitidas entre animais vertebrados e o homem.
Atualmente, são conhecidas cerca de cem (100) zoonoses. Assinale a alternativa que apresenta tais doenças.

A) Candidíase e brucelose.
B) Brucelose e difteria. D) Doença de Chagas e candidíase.
C) Toxoplasmose e raiva. E) Toxoplasmose e difteria.

33. A utilização de vacinas baseia-se no estímulo do sistema imunológico do organismo, protegendo-o contra a eventual
agressão pelo agente que faz contrair a doença. Das afirmativas abaixo, é correto afirmar sobre as vacinas,
EXCETO.

A) Para as doenças de origem bacteriana, especialmente aquelas produzidas por exotoxinas, existem vacinas de elevada
eficácia, tais como a antitetânica e a antidiftérica.

B) As vacinas vivas são superiores imunologicamente em relação às vacinas inativadas, porque elas replicam dentro do
hospedeiro e desenvolvem uma “infecção”.

C) Os adjuvantes são compostos de alumínio utilizados para aumentar o poder imunogênico de um agente, por estimulação
prolongada, o que ocorre com as vacinas de componentes modificados.

D) As vacinas são anticorpos específicos que vão induzir no indivíduo a formação de antígenos.
E) Os preservativos são frações pequenas de substâncias, como os mercuriais e antibióticos, necessários para evitar o

crescimento de bactérias e fungos.

34. Assinale a alternativa que expressa CORRETAMENTE a finalidade da vacinação em massa.

A) Ampliar a presença de anticorpos nos indivíduos de uma população.
B) Diminuir o intervalo entre as doses com o objetivo de alcançar a resposta imunitária pela produção de anticorpos nos

indivíduos de uma população.
C) Proteger a coletividade através de substituição do agente etiológico circulante pelo agente etiológico vacinal, reforçando a

imunidade de grupo.
D) Proliferar a transmissão do agente etiológico pela produção de anticorpos em grupos populacionais suscetíveis.
E) Interferir na resposta antígeno-anticorpo vacinal aplicada na população contaminada.

35. O milho verde recém-colhido tem um sabor adocicado. Já o milho verde comprado na feira, um ou dois dias depois
de colhido, não é mais tão doce, pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado são
convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Para preservar o sabor do milho verde, pode-se usar o seguinte
procedimento em três etapas:

1º - descascar e mergulhar as espigas em água fervente por alguns minutos;
2º - resfriá-las em água corrente;
3º - conservá-las na geladeira.

A preservação do sabor original do milho verde, pelo procedimento descrito, pode ser explicada através do seguinte
argumento:

A) o choque térmico converte as proteínas do milho em amido até a saturação; este ocupa o lugar do amido que seria formado
espontaneamente.

B) a água fervente e o resfriamento impermeabilizam a casca dos grãos de milho, impedindo a difusão do oxigênio e a
oxidação da glicose.

C) as enzimas responsáveis pela conservação desses carboidratos em amido são desnaturadas pelo tratamento com água
quente.

D) os microorganismos que, ao retirarem nutrientes dos grãos, convertem esses carboidratos em amido são destruídos pelo
aquecimento.

E) o aquecimento desidrata os grãos de milho, alterando o meio de dissolução no qual ocorreria espontaneamente a
transformação desses carboidratos em amido.
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36. Um organismo causador de uma determinada “infecção” no homem, quando visualizado ao microscópio
caracteriza-se como unicelular e com núcleo difuso. Esse agente causador é classificado como

A) mixomiceto. B) helminto. C) bactéria. D) filarídeo. E) cisto amebiano.

37. A deterioração de um alimento é resultado de transformações químicas que decorrem, na maioria dos casos, da
interação do alimento com microorganismos ou, ainda, da interação com o oxigênio do ar, como é o caso da
rancificação de gorduras. Para conservar por mais tempo um alimento, deve-se, portanto, procurar impedir ou
retardar, ao máximo, a ocorrência dessas transformações. Os processos comumente utilizados para conservar
alimentos levam em conta alguns dos seguintes fatores.

I. microrganismos dependem da água líquida para sua sobrevivência.
II. microrganismos necessitam de temperaturas adequadas para crescerem e se multiplicarem. A multiplicação de

microrganismos, em geral, é mais rápida entre 25ºC e 45ºC, aproximadamente.
III. transformações químicas têm maior rapidez quanto maior for a temperatura e a superfície de contato das

substâncias que interagem.
IV. há substâncias que acrescentadas ao alimento dificultam a sobrevivência ou a multiplicação de microrganismos.
V. no ar, há microrganismos que, encontrando alimento, água líquida e temperaturas adequadas, crescem e se

multiplicam.

Em uma embalagem de leite “Longa Vida”, lê-se: “Após aberto, é preciso guardá-lo em geladeira”.

Caso uma pessoa não siga tal instrução, principalmente no “verão tropical”, o leite se deteriora rapidamente, devido a
razões relacionadas com o(os)

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

38. Revista de grande circulação tráz notícia intitulada: “Uso de anabolizantes (apelidados de “bombas”) tem grande
comercialização por praticantes de musculação. Segundo reportagem noticiada na revista diz, “os anabolizantes são
hormônios que dão uma força extra aos músculos. Quem toma, consegue ganhar massa muscular mais rápido que
normalmente. Isso porque uma pessoa pode crescer até certo ponto, segundo sua herança genética e independente de
quanto ela se exercite. ... Desde que estejam dentro do seu prazo de consumo e atenda todas especificações para sua
comercialização...”. Um professor de musculação afirma: “Comecei a tomar bomba por conta própria. Ficava nervoso
e tremia. Fiquei impotente durante uns seis meses. Mas, como sou lutador de vale tudo, tenho que tomar”.

A respeito dessa matéria, dois amigos fizeram alguns comentários. Analise-os abaixo.

I. O perigo da automedicação neste caso é consumir o produto que não apresente rotulagem.
II. No recipiente destes produtos, exige-se, apenas, a data de fabricação.
III. Para os anabolizantes como para qualquer outro produto, a comercialização só é permitida quando o prazo de

validade não estiver se expirado.
IV. Os anabolizantes não precisam de prescrição médica.

Tomando como base os comentários dos dois amigos, consideraram-se INCORRETOS.

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

39. Algumas espécies do gênero Penicillium desempenham importante papel na obtenção de antibióticos como também
na fabricação de queijos. Na escala de classificação dos seres vivos, é CORRETO considerar o Penicillium como

A) protozoário. B) vírus. C) bactéria. D) briófita. E) fungo.

40. Correlacione as zoonoses listadas em “A” com os principais animais envolvidos, coluna “B.

“A” “B”

(1) Peste ( ) Aves domésticas, suínos, bovinos, crustáceos

(2) Dermatite pruriginosa ( ) Cães e peixes

(3) Salmonelose ( ) Roedores, gatos, cães e outros animais com pulgas

(4) Difilobotríase ( ) Cães e gatos

Assinale a alternativa que expressa a correlação CORRETA.

A) 3, 1, 4, 2. B) 3, 4, 1, 2. C) 2, 4, 3, 1. D) 3, 4, 2, 1. E) 2, 4, 1, 3.
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41. Disposto no Código Sanitário Estadual (PE), o Art. 302 refere que todas as indústrias de alimentos deverão ter em
suas instalações, EXCETO.

A) Depósito de matéria-prima.
B) Sala ou área de embalagem e rotulagem. D) Sala de manipulação.
C) Laboratório de análise prévia de qualidade. E) Sala de controle de qualidade.

42. É INCORRETO afirmar que os estabelecimentos industriais e comerciais de carne e peixe deverão apresentar em
suas instalações para seu funcionamento, conforme disposto no Art. 306 do Código Sanitário Estadual/PE, as
seguintes exigências:

A) câmara frigorífica, sem a necessidade da antecâmara.
B) local apropriado para necrópsias, com as instalações necessárias e forno crematório anexo.
C) piso revestido com material resistente, liso, impermeável, antiderrapante com declividade que permita o rápido escoamento

de águas residuais, provido de ralos.
D) abastecimento de água potável.
E) dependências e instalações destinadas à venda, separadas das utilizadas para outras finalidades.

43. O Código Sanitário Estadual/PE, no seu Art. 265, considera impróprios para o consumo os alimentos que

I. tenham sua embalagem constituída, no todo ou em parte, por substância prejudicial à saúde.
II. contiverem substâncias venenosas ou tóxicas em quantidade, que possa torná-los prejudiciais à saúde do

consumidor ou esteja acima dos limites de tolerância.
III. estejam alterados por ação de causas naturais, como umidade, ar, luz e enzimas, porém estejam dentro do seu

prazo de validade propício ao consumo.
IV. contiverem parasitas que indiquem a deterioração, defeito de manipulação, de acondicionamento ou de

conservação.
V. contiverem parasitos patogênicos apenas em estágio larval e, em alguns casos, em qualquer estágio de

evolução de seus produtos.

De acordo com o Código Sanitário Estadual (PE), Art. 265, estão CORRETAS:

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

44. Considerar-se-ão fraudados ou falsificados os alimentos que

I. tenham as aparências e caracteres gerais dos produtos legítimos ou genuínos, protegidos por marca registrada ou
sido postos à venda com denominações reservadas àqueles.

II. destinados à venda por ambulante, não precisem ter rótulos nos produtos industrializados ou qualquer outra
informação neste local encontre-se apagada ou de difícil visualização, como riscada.

III. na composição, peso ou medida, divergirem do enunciado dos invólucros ou rótulos, ou não estiverem de
acordo com as especificações.

IV. quando tiverem sido artificialmente colorido em sua parcialidade, para melhorar a apresentação do produto; não
divergindo do peso ou medida, mencionados no invólucro ou rótulo.

Das afirmações acima, segundo o Código Sanitário Estadual/ PE, no Art. 267, estão INCORRETOS os itens:

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

45. Os estabelecimentos em que se fabriquem, preparem, manipulem, beneficiem, acondicionem, depositem ou se
vendam alimentos deverão satisfazer as seguintes exigências, conforme Art. 300, do Código Sanitário Estadual/PE,
no que lhes for aplicável, EXCETO.

A) As portas e as janelas deverão ter dispositivos que impeçam a entrada de insetos, roedores e pragas.
B) O teto deve ser construído e/ ou acabado de modo a que se impeça o acúmulo de sujeira.
C) O estabelecimento deve dispor de meios para armazenamento de lixos e materiais não comestíveis, antes de sua eliminação

do estabelecimento, de modo a impedir o ingresso de pragas e, em alguns casos, podendo evitar a contaminação das
matérias-primas do alimento, da água potável, só aquela usada na fabricação de alimentos, do equipamento e utensílios e
dos edifícios ou vias de acesso aos locais.

D) O estabelecimento deve dispor de uma ventilação adequada, de tal forma a evitar o calor excessivo, a condensação de
vapor, o acúmulo de poeiras, com a finalidade de eliminar o ar contaminado.

E) Nas áreas de manipulação de alimentos, deve ser proibido todo o ato que possa originar uma contaminação dos alimentos
como: comer, fumar, tossir ou outras práticas anti-higiênicas.
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46. Caberá à autoridade sanitária fiscalizar e inspecionar todos os matadouros públicos e privados sob o ponto de vista
higiênico-sanitário, como disposto no Art. 314 do Código Sanitário Estadual/PE, observando o que segue:

I. construir lagoa, lago, açude ou represa de estabilização, de acordo com as normas vigentes do órgão
competente, para recebimento das águas servidas;

II. todas as dependências e os equipamentos dos estabelecimentos devem ser mantidos em condições de higiene
antes, durante e depois do abate;

III. dispor de luz natural e artificial bem com ventilação suficiente em toda dependência do matadouro;
IV. possuir forro de PVC em todas as dependências onde se realize trabalho de recebimento, manipulação e preparo

de matérias-primas e produtos comestíveis, pois estes são considerados excelentes para higienização.

Das afirmações acima, estão CORRETOS os itens:

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

47. Segundo está revisto na Lei Nº 6.437/77 – Legislação Sanitária Federal, no Art. 10, são consideradas infrações
sanitárias, EXCETO.

A) Construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, laboratórios de produção de medicamento,
drogas, insumos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, correlatos ou quaisquer outros estabelecimentos que
fabriquem alimentos, aditivos para alimentos, bebidas, embalagens, saneantes e demais produtos que interessem à saúde,
sem registro, licença e autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando as normas legais.

B) Fazer propaganda de produtos sob vigilância sanitária, alimentos e outros, contrariando a legislação sanitária.
C) Impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis e ao sacrifício de animais

domésticos considerados perigosos pelas autoridades sanitárias, podendo ser liberado o animal, quando o dono se
comprometer a vaciná-lo.

D) Reaproveitar vasilhames de saneantes, seus congêneres e de outros produtos capazes de serem nocivos à saúde, para
envasilhamento de alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos dietéticos, medicamentos, drogas, produtos de higiene,
cosméticos e perfumes.

E) Impor ou expor, Expor à venda ou entregar ao consumo produtos de interesse à saúde cujo prazo de validade tenha se
expirado ou apor-lhes novas datas, após expirado o prazo.

48. No Art. 13 da Lei 6.437/77 no que se refere ao auto de infração, que poderá ser lavrado na sede da repartição
competente ou no local em que for verificada a infração pela autoridade sanitária, NÃO poderá deixar de nele
conter

A) nome do infrator, seu domicílio e residência bem como os demais elementos necessários à sua qualificação e identificação
civil.

B) prazo para interposição de recurso sem autorização do órgão sanitário.
C) local, data e hora da lavratura em que a infração foi verificada.
D) assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, de duas testemunhas e do autuante.
E) penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição.

49. É INCORRETO afirmar que o infrator poderá ser notificado, para ciência do auto de infração, disposto no Art. 17
da Lei 6.437/77

A) pessoalmente.
B) pelo correio ou via postal.
C) pelo som da rádio comunitária.
D) por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.
E) por todos os meios mencionados acima, exceto por um.

50. É CORRETO afirmar que o infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do auto de infração recebido, conforme
dispõe o Art. 22 da Lei 6.437/77,

A) no prazo de 30 dias contados de sua notificação.
B) no prazo de 18 dias contados de sua notificação.
C) no prazo de 15 dias contados de sua notificação.
D) não terá direito à defesa.
E) podendo emitir em qualquer prazo, desde que tenha advogado.







