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1ª Parte – Português  
 
 
TEXTO 1 
 
Saúde também traz dinheiro 
 
Alexandra Gonsalez 
 
Para garantir uma boa aposentadoria, comece apostando 
nas verdinhas, que o lucro é certo. Não, não estamos 
falando do dólar, e sim de alface, escarola, agrião...Muitas 
verduras, frutas e uma dieta equilibrada, somadas a outros 
hábitos saudáveis, ajudam o corpo, a cabeça e o bolso. 
Para quem chega à aposentadoria, essa ajuda pode ser 
gigantesca. Pessoas com problemas como obesidade, 
colesterol elevado e pressão alta gastam o dobro com 
remédios e serviços de saúde, segundo o ex-ministro da 
Previdência José Cechin, atual presidente do Instituto de 
Estudos de Saúde Suplementar. Esses problemas podem 
ser minimizados com algumas medidas, que vão resultar 
numa aposentadoria mais rica, com mais autonomia e 
vigor.  
 
Um bom primeiro passo é abandonar o papo furado. 
Histórias do tipo “meu avô comia torresmo em todas as 
refeições e viveu até os 90 anos” não significam que a 
média das pessoas possa fazer o mesmo. Genética, 
ambiente e hábitos, juntos, determinam a saúde de cada 
um. Além disso, adotar hábitos saudáveis não significa 
virar atleta nem abandonar o prato favorito. Significa 
apenas incluir na rotina algum tipo de atividade física 
regular, usar a medicina preventiva a seu favor e 
abandonar os excessos de sal, gordura, açúcar e álcool. 
Por fim, eliminar ou reduzir ao máximo o fumo. A defesa 
inflamada da liberdade individual e dos hábitos ruins 
deveria ser temperada com algumas dúvidas: no futuro, 
quem arcará com as despesas extras de saúde? A falta de 
cuidados preventivos hoje não poderá resultar em risco 
financeiro para a família, o marido ou a mulher e os filhos 
amanhã?  
 
Na aposentadoria, o gasto médico cresce. Conter esse 
aumento significa aproveitar melhor o dinheiro guardado. 
Não há como prever o gasto futuro, mas há uma dinâmica 
de mudança do perfil de despesas bem conhecida. Os 
especialistas sugerem a um aposentado tentar dispor de 
70% de seu último salário, a fim de manter o padrão de 
vida. Dentro desse novo “salário”, despesas típicas da fase 
mais intensa da vida produtiva (como roupas para 
trabalhar e combustível) tendem a dar lugar a gastos com 
saúde. “Se você envelhecer bem, esse gasto será mais ou 
menos fixo, com um plano de saúde e alguns 
medicamentos”, diz o educador financeiro Mauro Calil. 
 
01. Uma palavra que pode resumir o tema do texto é: 

 
a) prevenção 
b) velhice 
c) aposentadoria 
d) futuro 
e) gastos médicos 

 
 
 
 

02. ‘Genética, ambiente e hábitos, juntos, determinam a 
saúde de cada um.’ 
 
Que vocábulos abaixo dariam atributos respectivos às 
palavras destacadas? 
 

a) qualificada- saudável-insalubres. 
b) boa-produtivo- saudáveis. 
c) pesquisada- promissor- saudáveis. 
d) boa- claro- responsáveis. 
e) qualificada- afetivo- modernos. 

 
03. ‘o lucro é certo. Não, não estamos falando do dólar, e 
sim de alface, escarola, agrião...Muitas verduras, frutas e 
uma dieta equilibrada’ 
 
Analise os itens e marque a alternativa correta: 
 

a) ‘muitas’ no trecho tem a função de pronome 
indefinido. 

b) O advérbio ‘muitas’ só pode ser classificado assim 
pelo contexto em que está inserido. 

c) Pelo contexto do trecho é possível classificar a 
palavra ‘equilibrada’ tanto como verbo como 
quanto adjetivo. 

d) Sendo ‘equilibrada’ um adjetivo, não tem ele 
função sintática na oração. 

e) ‘equilibrada’ é verbo auxiliar, sendo essa sua 
função sintática na oração. 

 
04.  Assinale a alternativa correta: 
 

a) O objetivo do texto é a transmissão de 
informações sobre um tema da realidade, o que 
caracteriza a função referencial da linguagem. 

b) A função emotiva da linguagem está 
caracterizada no texto quando o autor ao retratar 
a realidade exprime sua opinião. 

c) Fazendo uso da função conativa, o autor tenta 
estabelecer e manter a partir de informações 
úteis, o canal de comunicação objetiva com o 
leitor. 

d) A ênfase no código revela a função da linguagem 
predominante no texto. 

e) A liberdade no uso da palavra e a exploração 
delas no sentido de evocar imagens, determina 
qual função da linguagem foi escolhida pelo ator. 

 
 
Texto 2 
 

 
 
 
 
 






Prefeitura Municipal de São Caetano – PE     
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 01 - Cargo 14 – Veterinário Sanitarista. 
Página 2 de 6 

05. O texto faz referência a um episódio recente da política 
brasileira. Considere qual das afirmações abaixo 
corresponde à verdade? 
 

a) O texto reflete um dos raros casos em que temos 
de lançar mão de nossos conhecimentos para 
compreender um enunciado. 

b) É pelo ato, muitas vezes inconsciente, de 
completar as informações fornecidas pelo texto 
com aquelas que já temos que podemos inferir o 
que foi pretendido pelo autor.  

c) Os textos sempre trazem explícitos os elementos 
que compõem a construção de seu sentido. 

d) A fala do texto surpreende o interlocutor 
justamente porque o que ele queria ouvir era 
justamente o contrário. 

e) A principal pista dada pelo texto acerca de sua 
mensagem é a imagem do interlocutor do texto. 

 
 
TEXTO 3 
 
O seu primeiro contato com a tripulação do dirigível 
começou de maneira puramente ocasional. Acabara o café 
da manhã; a menina tirara a mesa e fora à porta que dá 
para o laranjal, sacudir da toalha as migalhas de pão. Lá 
de cima um tripulante avistou aquele pano branco 
tremulando entre as árvores espalhadas e a areia, e o seu 
coração solitário comoveu-se. 
 
E ali estava, juntinho ao oitão da casa de telhado 
vermelho, sacudindo um pano entre a mancha verde das 
laranjeiras, uma mocinha de cabelo ruivo. O marinheiro 
agitou-se todo com aquele adeus. Várias vezes já 
sobrevoara aquela casa, vira gente embaixo entrando e 
saindo; e pensara quão distantes uns dos outros vivem os 
homens, quão indiferentes passam entre si, cada um 
trancado na sua vida. 
 
Mas agora aquela menina tinha para ele um pensamento, 
agitava no ar um pano, como uma bandeira; decerto era 
bonita — o sol lhe tirava fulgurações de fogo do cabelo, e a 
silhueta esguia se recortava claramente no fundo verde-e-
areia. Seu coração atirou-se para a menina num grande 
impulso agradecido; debruçou-se à janela, agitou os 
braços, gritou: "Amigo, amigo!"— embora soubesse que o 
vento, a distância, o ruído do motor não deixariam ouvir-se 
nada. Ficou incerto se ela lhe vira os gestos e quis lhe 
corresponder de modo mais tangível. Gostaria de lhe atirar 
uma flor, uma oferenda. Mas que podia haver dentro de 
um dirigível da Marinha que servisse para ser oferecido a 
uma pequena? O objeto mais delicado que encontrou foi 
uma grande caneca de louça branca, pesada como uma 
bala de canhão, na qual em breve lhe iriam servir o café. E 
foi aquela caneca que o navegante atirou; atirou, não: 
deixou cair a uma distância prudente da figurinha 
iluminada, lá embaixo; deixou-a cair num gesto delicado, 
procurando abrandar a força da gravidade, a fim de que o 
objeto não chegasse sibilante como um projétil, mas 
suavemente, como uma dádiva. 
 
06.  ‘deixou-a cair num gesto delicado’ 
 
O pronome refere-se a: 
 

a) distância prudente 
b) figurinha iluminada 
c) caneca 
d) dádiva 
e) força da gravidade 

07. ‘Várias vezes já sobrevoara aquela casa, vira gente 
embaixo entrando e saindo; e pensara quão distantes uns 
dos outros vivem os homens, quão indiferentes passam 
entre si, cada um trancado na sua vida.’ 
 
Pelo menos uma das vírgulas empregadas no trecho 
acima foi para: 
 

a) Separar o sujeito do predicado deslocados. 
b) Isolar o aposto. 
c) Isolar o vocativo. 
d) Isolar expressão explicativa. 
e) Isolar uma oração sindética explicativa. 

 
08. No texto, o vocábulo ‘tangível’ pode ter como sinônimo: 
 

a) tocável 
b) distante 
c) clara 
d) portátil 
e) obtusa 

 
 
09. ‘gritou: "Amigo!, amigo!"— embora soubesse que o 
vento, a distância, o ruído do motor não deixariam ouvir-se 
nada.’ 
 

I. O período apresenta três formas verbais. 
II. A segunda oração do período indica um fato 

contrário expresso na oração principal, mas que 
não é suficiente para anulá-lo. 

III. A terceira oração é coordenada, independente, da 
segunda, servindo-lhe de complemento. 

 
Está(ao) correta(s): 
 

a) I, II e III. 
b) I. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II. 

 
 
Texto 4 
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10. Analise as informações a seguir: 
 

I. O texto tem sua concepção inteiramente definida 
pelo perfil do interlocutor a que se dirige. É o 
exemplo desse texto publicitário. 

II. A finalidade primordial do texto é convencer o 
leitor/interlocutor a ‘comprar’ um produto ou idéia. 

III. Geralmente textos publicitários é construído a fim 
de permitir que sejam identificadas características 
associados a interlocução de um perfil específico. 

 
Estão corretas: 
 

a) Apenas I. 
b) I e III. 
c) II. 
d) I, II, III. 
e) III. 

 
 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS   
 
11. Sobre saúde e condições sanitárias é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) O conceito de saúde entendido como um estado 
de completo bem-estar físico, mental e social, não 
restringe o problema sanitário ao âmbito das 
doenças. Hoje, além das ações de prevenção e 
assistência, considera-se cada vez mais 
importante atuar sobre os fatores determinantes 
da saúde. É este o propósito da promoção da 
saúde, que constitui o elemento principal das 
propostas da Organização Mundial de Saúde e da 
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). 

b) A utilização do saneamento como instrumento de 
promoção da saúde pressupõe a superação dos 
entraves tecnológicos políticos e gerenciais que 
têm dificultado a extensão dos benefícios aos 
residentes em áreas rurais, municípios e 
localidades de pequeno porte. 

c) A maioria dos problemas sanitários que afetam a 
população mundial estão intrinsecamente 
relacionados com o meio ambiente. Um exemplo 
disso é a diarréia que com mais de quatro bilhões 
de casos por ano, é a doença que aflige a 
humanidade. Entre as causas dessa doença 
destacam-se as condições inadequadas de 
saneamento. 

d) Cerca de três milhões dos habitantes da Terra 
não têm acesso a habitação segura e a serviços 
básicos, embora todo ser humano tenha direito a 
uma vida saudável e produtiva, em harmonia com 
a natureza. 

e) No Brasil as doenças resultantes da falta ou 
inadequação de saneamento, especialmente em 
áreas pobres, têm agravado o quadro 
epidemiológico. Males como cólera, dengue, 
esquistossomose e leptospirose são exemplos 
disso. 

 
 
 
 
 
 
 

12. Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 
(SIA/SUS) é o sistema responsável pela captação e 
processamento das contas ambulatoriais do SUS. O 
documento básico é o:  
 

a) Ficha de Percentual Ambulatorial. 
b) Boletim de Entrada Ambulatorial. 
c) Boleto de Controle Ambulatorial. 
d) Boletim de Produção Ambulatorial. 
e) Boletim de Controle de Entrada Ambulatorial. 

 
13. São vetores na transmissão da febre tifóide: 
 

a) Morcegos. 
b) Cães e gatos. 
c) Barbeiro. 
d) Mosquito. 
e) Moscas. 

 
14. A vacina dT (Dupla tipo adulto) é contra: 
 

a) Difteria e Tétano. 
b) Hepatite B e C. 
c) Febre Amarela e Caxumba. 
d) Caxumba e Rubéola. 
e) Sarampo e Rubéola. 

 
15. Sobre Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher é INCORRETO afirmar: 
 

a) A atenção integral à saúde da mulher refere-se ao 
conjunto de ações de promoção, proteção, 
assistência e recuperação da saúde, executadas 
nos diferentes níveis de atenção à saúde (da 
básica à media complexidade). 

b) A atenção integral à saúde da mulher 
compreende o atendimento à mulher a partir de 
uma percepção ampliada de seu contexto de vida, 
do momento em que apresenta determinada 
demanda, assim como de sua singularidade e de 
suas condições enquanto sujeito capaz e 
responsável por suas escolhas. 

c) A atenção integral à saúde da mulher implica, 
para os prestadores de serviço, no 
estabelecimento de relações com pessoas 
singulares, seja por razões econômicas, culturais, 
religiosas, raciais, de diferentes orientações 
sexuais, etc. 

d) O atendimento deverá nortear-se pelo respeito a 
todas as diferenças, sem discriminação de 
qualquer espécie e sem imposição de valores e 
crenças pessoais. Esse enfoque deverá ser 
incorporado aos processos de sensibilização e 
capacitação para humanização das práticas em 
saúde. 

e) No processo de elaboração, execução e avaliação 
da Política de Atenção à Saúde da Mulher deverá 
ser estimulada e apoiada a participação da 
sociedade civil organizada, em particular do 
movimento de mulheres, pelo reconhecimento de 
sua contribuição técnica e política no campo dos 
direitos e da saúde da mulher. 

 
16. PNDS significa: 
 

a) Programa Nacional de Democracia em Saúde. 
b) Pesquisa Nacional Sobre Demografia e Saúde. 
c) Programa Nacional Desmistificação em Saúde. 
d) Pesquisa Nacional Sobre Doença e Saúde. 
e) Projeto Nacional Sobre Democracia e Saúde. 
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17. O período de incubação do vírus D da hepatite é: 
 

a) De 2 a 6 semanas. 
b) De 4 a 24 semanas. 
c) De 5 a 10 semanas. 
d) De 2 a 10 semanas. 
e) De 20 a 42 semanas. 

 
18. Ao vacinar um recém-nascido com a BCG, observou-
se que a vacina não teve sua aplicação adequada e logo 
ela não terá a mesma ação, desta forma, recomenda-se 
aplicar a vacina: 
 

a) Após 72 da primeira aplicação. 
b) Após 30 dias da primeira aplicação. 
c) Após três meses da primeira aplicação. 
d) Após quatro meses da primeira aplicação. 
e) Após seis meses da primeira aplicação. 

 
19. Segundo o Caderno de Informações de Saúde no 
Brasil; Entre os anos de 2000 a 2005, o ano que teve o 
menor coeficiente de mortalidade por doenças 
cerebrovasculares foi: 
 

a) 2001 
b) 2002 
c) 2003 
d) 2004 
e) 2005 

 
20. Segundo o Caderno de Informações de Saúde em 
Pernambuco, Entre os anos de 2002 a 2006, o Coeficiente 
de Mortalidade por AIDS foi maior em: 
 

a) 2002 
b) 2003 
c) 2004 
d) 2005 
e) 2006 

 
 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos  
 
 
21. São coaglopatias adquiridas em cães e gatos, 
EXCETO: 
 

a) Hepatopatias. 
b) Deficiência de vitamina K (dicumarínicos). 
c) Coagulação intravascular disseminada. 
d) Hemofilia A (deficiência do fator VIII). 
e) Coagulopatia e hipotermia. 

 
22. São distúrbios de coagulação associados à neoplasias, 
EXCETO: 
 

a) Diminuição dos fatores de coagulação (IH ou 
infiltração do tumor). 

b) Produção de proteínas anormais (IH ou infiltração 
do tumor). 

c) Excreção aumentada dos anticoagulantes 
circulantes (IH). 

d) Aumento da utilização dos fatores coagulantes 
(CID). 

e) Drogas e/ou doenças que liberam fatores 
anticoagulantes (terapia com heparina para CID, 
heparina liberada pelo mastocitoma e 
administração de L-asparaginase). 

23. Na brucelose, a Brucella melitensis é infectante de: 
 

a) Caprinos e ovinos 
b) Bovinos e bubalinos 
c) Caninos 
d) Ovinos 
e) Cetáceos 

 
24. Sobre febre amarela é INCORRETO afirmar: 
 

a) A Febre Amarela é transmitida pela picada dos 
mosquitos transmissores infectados (gêneros 
Haemagogus e Sabethes).  

b) A transmissão de pessoa para pessoa não ocorre 
por contágio. 

c) Na forma silvestre da doença, os primatas não 
humanos são hospedeiros “sinalizadores” do vírus 
amarílico (indicam a presença do vírus na 
natureza), assim como os seres humanos.  

d) Na Febre Amarela Silvestre, o vírus circula entre 
animais silvestres os macacos que, no período de 
viremia, ao serem picados pelos mosquitos 
silvestres lhe repassam o vírus. O homem 
susceptível infecta-se ao penetrar na mata e ser 
picado por mosquitos infectados e, desta forma, é 
inserido acidentalmente no ciclo de transmissão: 
macaco → mosquito silvestre → homem. 

e) A Febre Amarela tem um espectro clínico muito 
amplo, podendo apresentar desde infecções 
assintomáticas e oligossintomáticas até quadros 
exuberantes com evolução para a morte, nos 
quais está presente a tríade clássica que 
caracteriza a falência hepática da febre amarela: 
icterícia, edema nos membros inferiores e 
hemorragias.  

 
25. São requisitos para uma espécie de flebotomíneo ser 
vetora de Leishmania, EXCETO: 
 

a) Deve ser antrofílica e zoofilíca. 
b) Deve estar parasitado. 
c) Deve estar parasitado com a mesma espécie de 

parasito que a do homem. 
d) Deve ter distribuição geográfica igual ao do 

parasito. 
e) Deve transmitir a bactéria pela picada. 

 
26. Sobre as características da leptospirose é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Agente causador: Bactérias patogênicas do 
gênero Leptospira. 

b) Espécies acometidas: Roedores sinantrópicos 
(principal reservatório natural). Ser humano, 
animais domésticos (caninos, suínos, bovinos, 
equinos, ovinos e caprinos) e silvestres. 

c) Sintomas nos seres humanos: Mal estar, febre de 
início súbito, cefaléia, dores musculares e, em 
casos graves, alterações hepáticas, renais e 
vasculares. 

d) Sinais clínicos nos animais: Cães podem 
apresentar uma infecção subclínica, na 
dependência do sorovar infectante ou um quadro 
agudo e febril, com complicações entéricas, 
hepáticas e principalmente pulmonares. Animais 
de produção manifestam problemas reprodutivos. 
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e) Formas de transmissão: A infecção humana 
resulta da exposição à água contaminada por 
urina ou tecidos provenientes de animais 
infectados. Nos animais, a infecção geralmente 
ocorre por ingestão de água ou alimentos 
contaminados por urina de animais doentes ou 
portadores. 

 
27. Fazem parte do grupo do PRONAF Cota Parte: 
 

a) Agricultores(as) familiares filiados(as) à 
cooperativas de produção de produtores rurais. 

b) Mulheres agricultoras independente do estado 
civil. 

c) Jovens agricultores(as) familiares, entre 16 a 25 
anos, que cursaram ou estejam em centros de 
formação por alternância, escolas agricotécnicas 
de nível médio e/ou cursos profissionais voltados 
para atividades agropecuárias.  

d) Agricultores(as) familiares dos Grupos: A, A/C, B, 
C e D. 

e) Agricultores(as) familiares enquadrados(as) nos 
Grupos: C ou D, que desenvolvam sistemas de 
produção agroecológicos e/ou orgânicos. 

 
28. Do código de ética, o médico veterinário será 
responsabilizado pelos atos que, no exercício da profissão, 
praticar com dolo ou culpa, respondendo civil e penal-
mente pelas infrações éticas e ações que venham a causar 
dano ao paciente ou ao cliente e, principalmente: 
 

I. Praticar atos profissionais que caracterizem a 
imperícia, a imprudência ou a negligência. 

II. Delegar a outros, sem o devido 
acompanhamento, atos ou atribuições privativas 
da profissão de Médico Veterinário. 

III. Atribuir seus erros a terceiros e a circunstâncias 
ocasionais que possam ser evitadas. 

IV. Deixar de esclarecer ao cliente sobre as 
conseqüências sócio-econômicas, ambientais e 
de saúde pública provenientes das enfermidades 
de seus pacientes. 

V. Deixar de cumprir, sem justificativa, as normas 
emanadas dos Conselhos Federal e Regionais de 
Medicina Veterinária e de atender às suas 
requisições administrativas e intimações dentro 
do prazo determinado. 

VI. Praticar qualquer ato profissional sem 
consentimento formal do cliente, salvo em caso 
de iminente risco de morte ou de incapacidade 
permanente do paciente. 

 
Podem ser consideradas infrações levíssimas: 
 

a) I, III, IV, V. 
b) I e IV. 
c) II, IV, VI. 
d) III e V. 
e) I, II, III, IV, V, VI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Segundo o Riispoa, Art. 548. Queijo de Coalho é o 
queijo que se obtém por coagulação do leite pasteurizado 
por meio do coalho ou outras enzimas coagulantes 
apropriadas, complementada ou não pela ação de 
bactérias lácteas selecionadas, com a obtenção de uma 
massa dessorada, semicozida ou cozida, prensada e 
secada. São suas características sensoriais, EXCETO: 
 

a) Consistência: macia, tendendo à untuosidade. 
b) Textura: fechada, semifriável, com pequenos 

orifícios mecânicos contendo gordura líquida no 
seu interior. 

c) Cor: esbranquiçada. 
d) Sabor: pouco acentado, lembrando manteiga, 

levemente ácido e podendo ser salgado. 
e) Odor: pouco pronunciado, lembrando manteiga. 

 
30. Sobre febre maculosa é INCORRETO afirmar: 
 

a) A febre maculosa caracteriza-se por seu início 
súbito, com febre moderada a alta, que pode 
chegar a 40ºC nos dois primeiros dias e dura, em 
geral, duas a três semanas em pacientes não 
tratados. Acompanha-se de mal estar, cefaléia 
intensa, mialgia profunda, calafrios e prostração.  

b) Por volta do terceiro ou quarto dia, surge 
exantema característico e muito útil para o 
diagnóstico, iniciando pelas extremidades 
(punhos e tornozelos), que logo invade a palma 
das mãos, a planta dos pés e se estende 
centripetamente para quase todas as partes do 
corpo. São máculas róseas, de limites irregulares 
e mal definidos, com 2 a 6 mm de diâmetro; nos 
dias que seguem o exantema torna-se 
macropapular e depois petequial. As lesões 
hemorrágicas podem tornar-se coalescentes e 
formar grandes manchas equimósticas. 

c) Os pequenos vasos são os primeiros locais de 
ataque das rickettsias, sofrendo tumefação, 
proliferação e degeneração das células 
endoteliais, com formação de trombos e oclusão 
vascular. As fibras musculares lisas também 
podem ser envolvidas. As lesões vasculares 
conduzem a alterações nos tecidos vizinhos, 
especialmente na pele, no cérebro, na 
musculatura esquelética, nos pulmões e rins. 

d) Nos casos mais graves, pedem surgir delírio, 
choque e insuficiência renal. A falência 
circulatória pode levar à anóxia e necrose dos 
tecidos, com gangrena das extremidades. 

e) No hemograma, são comuns a anemia e 
trombocitopenía. A redução do número de 
plaquetas é um achado comum e auxilia no 
diagnóstico. Os leucócitos estão sempre 
aumentados apresentando desvio para a direita. 

 
31. Em estabelecimentos que industrializam, manipulam, 
beneficiam e distribuem produtos derivados das abelhas. 
Quando no desempenho de suas funções técnicas, o 
Responsável Técnico (RT) deve, EXCETO: 
 

a) Orientar ao ministério do meio ambiente sobre os 
procedimentos que envolvem a colheita do mel e 
derivados, de forma a facilitar os trabalhos no 
entreposto. 

b) Orientar adequadamente o transporte do mel e 
tomar os devidos cuidados quanto aos veículos. 

c) Orientar o empregador quanto ao fluxograma de 
processamento do mel. 
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d) Orientar os funcionários quanto à observação dos 
preceitos básicos de higiene pessoal, uso de 
vestuário adequado e manipulação dos produtos. 

e) Orientar a empresa quanto à utilização das 
embalagens, conforme a legislação vigente. 

 
32. Segundo o Codex alimentar, os programas de limpeza 
e desinfecção de ambientes alimentares (produtores, 
processadores...) devem ser monitorados de forma 
contínua e eficaz para verificar a sua adequação e eficácia 
e, quando necessário, documentados. 
Quando os programas de limpeza forem documentados 
por escrito, os mesmos devem especificar, EXCETO: 
 

a) Áreas, partes dos equipamentos e utensílios a 
serem limpos. 

b) Responsabilidades por tarefas específicas. 
c) Penalidades específicas para o não cumprimento 

de cada ação. 
d) Métodos e freqüência de limpeza. 
e) Planejamento das atividades de monitoramento. 

 
33. Quando uma determinada bactéria é semeada num 
meio líquido de composição apropriada e incubada em 
temperatura adequada, o seu crescimento segue uma 
curva definida e característica. 
Onde é dividida em fases. Indique a fase que ocorre 
quando as células são transferidas de um meio para outro 
ou de um ambiente para outro. Esta é a fase de ajuste e 
representa o período necessário para adaptação das 
células ao novo ambiente. As células nesta fase aumentam 
no volume total em quase duas ou quatro vezes, mas não 
se dividem: 
 

a) Fase lag. 
b) Fase exponencial. 
c) Fase log. 
d) Fase estacionária. 
e) Fase de declínio. 

 
34. Referente às larvas migrans cutânea é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A síndrome larva migrans cutânea é causada por 
larvas de 3º estágio (L3) dos helmintos 
Ancylostoma braziliense, A. caninum, Uncinaria 
stenocephala, Gnathostoma spinigerum, A. 
duodenale, Necator americanus, Strongyloides 
stercoralis e formas imaturas de Dirofilaria. 

b) As espécies A. braziliense e A. caninum, 
principais responsáveis pela síndrome, estão 
classificadas no filo Nemathelminthes, classe 
Nematoda, ordem Strongylida super família 
Ancylostomatoidea e família Ancylostomatidae. 

c) A espécie A. braziliense parasita o intestino 
delgado de cães e gatos e a espécie A. caninum 
parasita o intestino delgado de cães. 

d) A braziliense e A. caninum apresentam 
aproximadamente 1cm de comprimento, machos 
possuem bolsa copuladora bem desenvolvida, 
extremidade anterior curvada para a região dorsal 
(aspecto de anzol), com cápsula bucal 
subglobular, bem desenvolvida.  

e) A braziliense apresenta três pares de dentes 
grandes na margem anterior ventral da cápsula 
bucal enquanto A. caninum apresenta na mesma 
posição, um par de dentes grandes. 

 
 
 

35. São alguns sinais da raiva em bovinos, EXCETO: 
 

a) Aumento da sensibilidade e prurido na região da 
mordedura. 

b) Mugido constante. 
c) Tenesmo. 
d) Hiperexcitabilidade. 
e) Diminuição da libido. 

 
36. Há a participação de um hospedeiro vertebrado e de 
um elemento não pertencente ao reino animal, tais como o 
solo, matéria orgânica e plantas. Esta é definição de que 
tipo de zoonose? 
 

a) Ciclizoonose 
b) Saprozoonose 
c) Metazoonose 
d) Betazoonose 
e) Alfazzonose 

 
37. É uma zoonose de transmissão indireta: 
 

a) Raiva 
b) Brucelose 
c) Febre amarela 
d) Microsporidioses 
e) Carbúnculo hemático  

 
38. Refere-se à vigilância epidemiológica, EXCETO: 
 

a) Doenças de Notificação Compulsória 
b) Doenças não transmissíveis 
c) Controle de endemias, vetores, pragas urbanas, 

etc. 
d) Vigilância do Óbito infantil e Mortalidade Materna 
e) Alimentação e retroalimentação dos bancos dos 

sistemas de informação. 
 
39. Segundo o código sanitário de Pernambuco, o inspetor 
sanitário deverá ter: 
 

a) A partir do 1º grau. 
b) 2º grau completo. 
c) 2º grau completo mais curso em técnico 

sanitarista. 
d) 3º grau completo. 
e) 3º grau completo mais especialização na área. 

 
40. Ainda segundo o código sanitário de Pernambuco, 
Capitulo II. Nos estabelecimento quando não houver rede 
de distribuição de água ou quando o abastecimento 
público for reconhecidamente irregular ou precário, será 
permitida a utilização de água de poços, desde que 
satisfaçam às seguintes condições que NÃO inclui: 
 

a) Serem convenientemente afastados de focos de 
contaminação.  

b) Terem paredes estanques no trecho em que 
possa haver infiltração de águas de superfície.  

c) Terem as bordas superiores, no mínimo, a 1 (um) 
metro acima da superfície do solo.  

d) Serem cobertos e terem a abertura protegida 
contra a entrada de água de superfície, insetos e 
substâncias estranhas.  

e) Serem munidos de bombas.  
 

FIM DO CADERNO 







