
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DE CONGONHAS 
 

Médico Veterinário 

 

LEIA COM ATENÇÃO!  
 
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos 
fiscais da sala. 
02. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 60 (sessenta) 
questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala. 
03. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como 
resposta uma alternativa correta. 
04. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número 
de inscrição. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal. 
05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os 
resultados para a folha de respostas. 
06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou 
azul e faça as marcas de acordo com o modelo afixado no quadro. A marcação da 
folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 
07. Só marque uma resposta para cada questão. 
08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso 
poderá prejudicá-lo. 
09. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a 
questão será posteriormente anulada e os pontos, a ela correspondentes, serão 
atribuídos a todos os candidatos. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação 
(prova). 
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Prova de Língua Portuguesa 
 
 

TEXTO 1 
 

Era coisa de criança 
 

Colar chiclete na cadeira dos outros, rir do cabelo cortado do colega. Mas 
agora brincadeiras como essas ganharam um nome sério: bullying. E passaram a ser 
resolvidas por adultos: pais, mestres e até, em alguns casos, polícia. 

O termo bullying significa a prática de agredir alguém fisicamente, 
verbalmente, até por atitudes (como caretas). Mas tem sido usado como um alarme, 
um chamado para que adultos interfiram no relacionamento de seus filhos e alunos. 
Uma nova linha de pesquisadores, no entanto, vem defendendo que o buIlying não é 
necessariamente um problema para gente grande. Segundo eles, as picuinhas entre 
crianças e adolescentes devem ser resolvidas pelos próprios envolvidos. Sem adultos 
como juízes.  

Esses especialistas não dizem que crianças devem trocar socos na saída da 
escola. Nem que apanhar faz bem. Afirmam, sim, que disputar é como um rito, pelo 
qual passamos no início da vida para saber enfrentar as encrencas maiores do futuro. 
Afinal, fazemos isso desde os tempos mais remotos. "Em boa parte da história da 
humanidade a agressão foi um traço adaptativo", escreve Monica J. Harris, 
professora de psicologia da Universidade do Kentucky, em Bullying, Rejection and 
Peer Victimization (sem tradução em português). No passado, os homens disputavam 
comida para garantir a sobrevivência. O conflito definia quem ia perpetuar a espécie e 
quem ficaria para trás. "Aqueles humanos mais agressivos em termos de buscar as 
coisas e proteger seus recursos e parentes tinham mais chances de sobreviver e 
reproduzir", afirma Monica. Enquanto os homens teriam aprendido a usar a força 
física, as mulheres desenvolveram habilidades mais sutis, como agressões verbais - 
fofocas e rumores.  

Se antes essas táticas garantiam a sobrevivência, hoje nos ajudam no 
convívio social. Quando as crianças deixam o conforto do lar para frequentar o 
colégio, descobrem que nem sempre suas vontades são atendidas. E que precisam 
negociar o tempo todo, como por um brinquedo ou por um lugar para sentar. Sem 
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passar por isso, será mais difícil lidar com um desafeto no futuro, como um chefe, o 
síndico do prédio ou aquele amigo que empresta dinheiro e nunca paga.  

O resultado da superação desses primeiros embates aparece cedo. Um 
estudo com 2 mil crianças com idade de 11 e 12 anos feito pela Universidade da 
Califórnia em Los Angeles mostrou que aquelas que tinham algum rival na turma da 
escola eram vistas como mais maduras pelos professores. As meninas que reagiam a 
alguma antipatia foram consideradas donas de maior competência social. Os meninos 
com inimizades foram classificados como alunos com melhor comportamento. Nesses 
casos - que não envolviam agressões físicas, segundo a pesquisa -, as crianças não 
só aprenderam a reagir a menosprezo, pressão e sarcasmo como ainda ganharam 
status no colégio. "Tanto para meninos quanto para meninas, ter uma antipatia mútua 
com alguém de outro sexo é associado à popularidade", escreve a pesquisadora e 
autora do estudo Melissa Witkow, hoje professora de psicologia da Universidade 
Willamette, nos EUA. 

A recente onda de crimes ligados a bullying, no entanto, criou o temor de que 
crianças e adolescentes talvez não deem conta da briga sozinhos. A comprovação 
disso estaria em casos como o do adolescente que guardou por anos o rancor das 
humilhações que passou em um colégio na cidade do Rio de Janeiro - até voltar lá, e 
disparar contra alunos, deixando 13 mortos. O resultado de histórias assim foi uma 
pressão de pais, mestres e legisladores para que o comportamento das crianças seja 
mais controlado. E para que até a polícia seja chamada para impedir as agressões. 
Em junho, o Senado brasileiro aprovou um projeto de lei determinando que as escolas 
inibam atitudes e situações que possam gerar bullying. Em maio, um americano de 17 
anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso por dar notas às colegas 
de turma - altas para as mais bonitas, baixas para as mais feias - e publicar a 
avaliação no Facebook.  

Essa reação é chamada de superproteção pelos pesquisadores que 
defendem a não intervenção dos adultos nas disputas entre crianças e adolescentes. 
"É como se o mundo inteiro estivesse sofrendo de amnésia. Os adultos se 
esqueceram de que passaram pelas mesmas disputas no colégio", diz Helen 
Guldberg, psicóloga e professora de desenvolvimento infantil na Open University, 
Inglaterra. Segundo Helen, estamos julgando as atitudes das crianças com base nos 
valores de adultos. "O comportamento das crianças - as palavras que usam, o jeito 
brusco com que, por exemplo, excluem outros de suas brincadeiras - está sendo 
julgado com a seriedade com que encararíamos o relacionamento entre adultos em 
um escritório", afirma.  
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Essa linha de não intervenção defendida por gente como Helen Guldberg é 
polêmica. Para os críticos, desavenças simples podem ser o início de conflitos mais 
graves - eventos que poderão deixar marcas físicas e psicológicas. "O bullying é um 
problema sério que precisa ser combatido", diz Aramis Lopes Neto, pediatra e 
estudioso do tema. Mas em um ponto as duas linhas concordam: quando a briga se 
repete e se prolonga por um tempo, e só um lado sai sempre perdendo é porque a 
criança já está derrotada. E é hora de os adultos entrarem em ação.  

Prestar atenção ao comportamento da criança ajuda a descobrir se é o caso 
de intervir. Mudanças repentinas, como queda no desempenho escolar ou aumento 
da agressividade, são sinais importantes. Se o problema não for resolvido, alguns 
efeitos podem se estender. "Muitos adultos trazem da infância dificuldades de 
relacionamento social e baixa autoestima", afirma Lopes Neto. Isso atrapalharia a 
vida profissional e pessoal, como a capacidade de manter relacionamentos estáveis. 
"Há vítimas que não se desenvolvem profissionalmente por medo de se expor e se 
tornar alvo de bullying no trabalho", diz o médico. É como se elas não conseguissem 
nunca sair da zona de conforto. Exatamente o que pode acontecer com quem passa a 
infância na sombra dos pais, sem enfrentar uma briga sozinho. 
 

(Superinteressante, ed. 294, agosto de 2011, p. 72-74.) Texto adaptado. 

 
 
QUESTÃO 01 
 
O emprego da flexão verbal do pretérito imperfeito do indicativo – “era” – no título do 
texto sugere: 
 

(A) A indicação de um fato enunciado sob o foco do cientificismo. 
(B) A enunciação de um fato passado focalizado de modo genérico. 
(C) A narração como gênero textual do que é enunciado. 
(D) A intertextualidade com a expressão “Era uma vez.” 
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QUESTÃO 02 
 
São estratégias usadas na construção do texto: 
 
I – Emprego de exemplificações. 
II – Utilização de dados estatísticos. 
III – Apresentação de argumentação de autoridades. 
IV – Estabelecimento de paralelos e/ou confronto entre fatos. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

(A) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

 
QUESTÃO 03 
 
Na abordagem do tema, a Revista Superinteressante adota uma postura em que se 
evidencia: 
 

(A) Parcialidade nos critérios de julgamento. 
(B) Radicalismo na focalização dos fatos. 
(C) Senso crítico na análise do contexto do bullying. 
(D) Incoerência na apresentação dos argumentos.   
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QUESTÃO 04 
 
O texto permite dizer que: 
 
I – Especialistas apresentam uma visão diferenciada para o problema do bullying. 
II – O controle do bullying deve ficar sempre a cargo dos adultos, particularmente dos 
pais. 
III – Ressignificado, o bullying pode ser um aliado de crianças e adolescentes. 
 
Estão CORRETAS as alternativas: 
 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Os itens I, II e III estão corretos. 

 
QUESTÃO 05 
 
 “Mas agora brincadeiras como essas ganharam um nome sério: bullying”. 
 
A expressão que substitui o termo destacado na frase acima sem alterar seu sentido 
é: 
 

(A) Diante disso. 
(B) A par disso. 
(C) Além disso. 
(D) Ao invés disso. 
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QUESTÃO 06 
 
“[...] picuinhas entre crianças e adolescentes devem ser resolvidas pelos próprios 
envolvidos.” 
 
No trecho, o vocábulo destacado pode ser substituído, sem prejuízo do seu sentido 
na frase, por todos os itens abaixo, EXCETO: 
 

(A) Decisões. 
(B) Embates. 
(C) Agressões. 
(D) Hostilidades. 

 
QUESTÃO 07 
 
“Se antes essas táticas garantiam a sobrevivência, hoje nos ajudam no convívio 
social.” 
 
No período acima, estabeleceu-se entre as orações uma relação de 
 

(A) Causalidade. 
(B) Condição. 
(C) Consequência. 
(D) Proporcionalidade. 
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QUESTÃO 08 
 
Observe os trechos abaixo: 
 
I – Conhece tudo sobre bullying e não consegue expor, com clareza, o assunto. 
II – É preciso prestar atenção no comportamento das crianças e buscar a solução 
para as dificuldades que possam surgir. 
III – O adolescente foi preso por dar notas às colegas de turma e publicar a avaliação 
no Facebook. 
 
O articulador destacado nos períodos traduz ideia de: 
 

(A) Adversidade em apenas I e II. 
(B) Adição em apenas III. 
(C) Adversidade em I e adição em II e III. 
(D) Adição em I, II e III. 

 
QUESTÃO 09 
 
Em todos os trechos abaixo, o vocábulo que retoma as expressões destacadas, com 
as quais está relacionado, EXCETO em: 
 

(A)  “Há vítimas que não se desenvolvem profissionalmente por medo de se 
expor [...] 

(B) “[...] o síndico de um prédio ou aquele amigo que empresta dinheiro [...]” 
(C) “Essa reação é chamada de superproteção pelos pesquisadores que 

defendem a não intervenção dos adultos [...]” 
(D) “O bullying é um problema sério que precisa ser combatido.” 
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QUESTÃO 10 
 
Observe a correlação entre as palavras e marque a alternativa em que uma das 
correlações é feita de maneira INCORRETA: 
 

(A) Conter – contenção. 
(B) Oprimir – opressão. 
(C) Deter – detenção. 
(D) Reter – retensão.  

 
  

Prova de Conhecimentos Gerais 
 

 
QUESTÃO 11 
 
O Brasil será o país anfitrião da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Essa será a 
segunda Copa realizada nos gramados do país – a primeira ocorreu em 1950, quando 
o Brasil foi derrotado na final para o Uruguai no Maracanã. Hoje, pode-se afirmar em 
relação ao evento: 
 

I. Que nossos principais estádios de futebol não estão devidamente preparados 
em termo de estrutura. 

II. Que a nossa rede hoteleira instalada abrigará confortavelmente os turistas 
que aqui virão. 

III. Que haverá geração de empregos no país e impacto no crescimento do PIB 
brasileiro. 

IV. Que a nossa infraestrutura atual de transportes suportará a demanda futura 
prevista. 
 

Marque a alternativa CORRETA:  
 

(A) Apenas o item III é correto. 
(B) Apenas os itens III e IV são corretos. 
(C) Apenas os itens I e III são corretos. 
(D) Apenas o item I é correto. 
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QUESTÃO 12 
 
Os países denominados BRIC´S são aqueles que se destacam no cenário mundial 
pelo rápido crescimento das suas economias e correspondem respectivamente: 
 

(A) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e Suíça. 
(B) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
(C) À Bielorrússia, Reino Unido, Irlanda, República Checa e Suíça. 
(D) À Bélgica, Reino Unido, Itália, Canadá e Suécia. 

 
QUESTÃO 13 
 
A “Lei Seca” é um instrumento de viabilização de políticas públicas que se aplica 
para: 
 

(A) Melhorar a arrecadação dos cofres públicos. 
(B) Organizar o trânsito urbano das grandes capitais. 
(C) Melhorar a avaliação popular dos políticos que fazem as leis. 
(D) Conter a violência urbana no trânsito. 

 
QUESTÃO 14 
 
“A expectativa de vida média no Brasil cresce paulatinamente: em 2008, a média de 
vida no Brasil era de 72,8 anos; em 2009, foi de 73,1 anos; em 2020, a previsão é de 
que deve chegar a 76,1; e em 2050 a 81,3 anos”.  

(Revista Brasileira de Administração (RBA), Julho / Agosto 2011. Pág 40.) 

 
Tal constatação, aliada a outras informações inerentes ao tema, nos remete a 
seguinte conclusão: 
 

(A) A qualidade de vida do brasileiro melhora a cada dia. 
(B) A expectativa de vida no Brasil é universal, ou seja, é igual em todas as 

regiões. 
(C) A expectativa de vida independe do sexo do ser humano. 
(D) Não há correlação entre expectativa de vida e classe social. 
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QUESTÃO 15 
 
Leia o trecho abaixo referente à segurança cibernética em Belo Horizonte e marque a 
alternativa CORRETA: 
 
“Segurança – Disparou em BH os crimes cibernéticos. O número de delitos via 
Internet registrados na delegacia especializada da capital quase dobrou entre 2009 e 
2010, pulando de 334 para 640. Este ano já foram abertos 510 inquéritos, 54% por 
estelionato”.  
                                                                                         (Jornal Estado de Minas, 03/10/2011. Pág. 01.) 

 
O aumento dos crimes cibernéticos deve-se: 
 

(A) À má índole de parte da população brasileira que gosta de levar vantagem 
em tudo. 

(B) Ao desemprego elevado em BH e na região metropolitana. 
(C) À impunidade reinante no Brasil. 
(D) Ao uso cada vez mais elevado do acesso de brasileiros aos computadores 

sem as devidas precauções de segurança. 
 

 
Prova de Conhecimentos Locais 

 
 
QUESTÃO 16 
 
Em relação ao município de Congonhas, NÃO se pode afirmar taxativamente: 
 

(A) Foi criado inicialmente como Congonhas do Campo. 
(B) É um centro de mineração do Estado de Minas Gerais. 
(C) Que seja um centro turístico de negócios com um clima admirável. 
(D) É um centro religioso por excelência. 
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QUESTÃO 17 
 
Constituem belezas da cidade de Congonhas: 
 

(A) Profetas, Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos e Estátua da 
Liberdade. 

(B) Profetas, Igreja do Rosário e Salão dos Ex-Votos. 
(C) Profetas, Estação Ferroviária e Prefeitura Municipal. 
(D) Profetas, Cine Teatro Leon e Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. 

 
QUESTÃO 18 
 
Congonhas integra com outros municípios o Circuito Turístico: 
 

(A) Dos Diamantes. 
(B) Da Mineração. 
(C) Dos Inconfidentes. 
(D) Do Ouro. 

 
QUESTÃO 19 
 
O município de Congonhas está inserido na bacia hidrográfica do: 
 

(A) Rio Piracicaba. 
(B) Rio São Francisco. 
(C) Rio Doce. 
(D) Rio das Velhas. 
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QUESTÃO 20 
 
Congonhas tem os seguintes municípios limítrofes: 
 

I. À leste: Ouro Preto e Ouro Branco. 
II. À oeste: Jeceaba e Belo Vale. 

III. Ao sul: Conselheiro Lafaiete e São Brás do Suaçuí. 
IV. Ao norte: Ouro Preto e Belo Vale.  

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas os itens I e II são corretos. 
(B) Apenas os itens II e III são corretos. 
(C) Apenas o item III é correto. 
(D) Todos os itens são corretos. 

 

 
Prova de Conhecimentos Específicos Próprios 

Médico Veterinário 
 
QUESTÃO 21 
 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde pública veterinária é a 
soma de todas as contribuições para o completo desenvolvimento físico, mental e 
bem-estar social do homem. Assim, o médico veterinário contribui para a saúde 
pública, EXCETO: 
 

(A) Prestar serviços de saúde e cuidados aos animais de estimação. 
(B) Inspecionar alimentos de origem animal. 
(C) Ter controle e vigilância de zoonoses. 
(D) Controlar o peso e a altura de animais em abatedouros. 
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QUESTÃO 22 
 
Alguns fatores aumentam os riscos de exposição a zoonoses. Marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) Criar, no domicílio, animais de estimação, tais como: cães, gatos, aves 
ornamentais e hamsters. 

(B) Transportar animais com a GTA (Guia de Trânsito Animal). 
(C) Conduzir acidentalmente animais de uma área endêmica para outra indene. 
(D) Comercializar ou deslocar animais para feiras e exposições. 

 
QUESTÃO 23 
 
A Vigilância Sanitária pode ser vista como espaço de intervenção do Estado, cujo 
objetivo é adequar o sistema produtivo de bens e serviços de interesse sanitário, bem 
como os ambientes, às demandas sociais e às necessidades do sistema de saúde. 
 
Diante da afirmativa acima, todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 
 

(A) A principal função da Vigilância Sanitária é atuar no sentido de prevenir, 
eliminar ou minimizar o risco sanitário envolvido em áreas de atuação, 
promovendo e protegendo a saúde da população. 

(B) No que tange à Vigilância Sanitária, a reorientação das ações de regulação 
constituirá medida fundamental para responder às exigências sociais e 
políticas geradas com a expansão do mercado de consumo e a diversificação 
dos produtos e dos serviços ofertados pelos setores produtivos. 

(C) As ações da Vigilância Sanitária tem o propósito de implementar concepções 
e atitudes éticas a respeito da qualidade das relações, dos processos 
produtivos, do ambiente e dos serviços. 

(D) A Vigilância Sanitária em sua função reguladora é um entrave à produção 
local, pois o papel regulador, quando adequadamente conduzido, não é 
instrumento de promoção da qualidade dos produtos e serviços. 
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QUESTÃO 24 
 
Marque a alternativa que apresenta os Estados brasileiros onde a Malária é 
endêmica: 
 

(A) Rondônia, Mato Grosso e Pará. 
(B) Minas Gerais, Alagoas e Santa Catarina. 
(C) São Paulo, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. 
(D) Rio Grande do Sul, Sergipe e Rio Grande do Norte. 

 
QUESTÃO 25 
 

São medidas antivetoriais, no combate à Malária, EXCETO: 
 

(A) Nebulizações térmicas (fumacê). 
(B) Distribuição gratuita de inseticida para uso doméstico para população carente 

e moradora em área de risco. 
(C) Tratamento químico de espaços abertos com aplicação de inseticida de Ultra 

Baixo Volume. 
(D) Manejo ambiental adequado. 

 

QUESTÃO 26 
 

A Malária é uma doença infecciosa produzida por protozoário de gênero Plasmodium, 
que parasita células sanguíneas. Marque a alternativa CORRETA, que indica as 
células sanguíneas parasitadas: 
 

(A) Macrófagos. 
(B) Neutrófilos. 
(C) Eritrócitos. 
(D) Eosinófilos. 
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QUESTÃO 27 
 
De acordo com o ciclo biológico da Malária, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Ao picar o homem, a fêmea do Anopheles inocula esporozoítos diretamente 
na corrente sanguínea. 

(B) Os sintomas clínicos aparecem no homem aos 14 dias, independentemente 
da espécie do plasmosídeo. 

(C) É no período pré patente que se encontram parasitos no sangue periférico e 
há a manifestação clínica da doença. 

(D) A forma infectante para o homem é o merozoíto, que ao entrar na corrente 
sanguínea irá se localizar nos hepatócitos, onde se multiplicam 
sexuadamente liberando, deste modo, novos esporozoítos na corrente 
sanguínea, passíveis de serem sugados pelo mosquito. 

 
QUESTÃO 28 
 
Sobre a Brucelose, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Na espécie equina, os prejuízos econômicos decorrentes da brucelose são 
considerados inferiores quando comparados a outras espécies, como suínos, 
ruminantes e caninos, visto que os transtornos reprodutivos causados pela 
brucelose em equinos são menores. 

(B) A presença de reservatórios silvestres, a co-habitação de espécies animais e 
a ausência de protocolos efetivos no tratamento da doença em animais são 
fatores que favorecem a manutenção do microrganismo no ambiente e em 
criatórios de animais domésticos. 

(C) A Brucelose equina apresenta baixo potencial zoonótico, devido à pouca 
importância dos equinos como animais de produção. 

(D) Em 2001, foi deflagrado o Programa Nacional de Controle e Erradicação da 
Brucelose e Tuberculose bovina e bubalina, mas o Programa não dispõe de 
normas detalhadas para a brucelose equina. 
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QUESTÃO 29 
 
Com relação à Brucelose bovina, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) As localizações de maior frequência do agente são nos linfonodos, baço, 
fígado, aparelho reprodutor masculino, útero e úbere. 

(B) A única forma de transmissão da Brucelose entre a espécie bovina se dá por 
via sexual, aumentando a incidência no período de estação de monta. 

(C) A principal fonte de infecção é representada por bovinos machos que 
eliminam continuamente o agente pela urina. 

(D) O controle da Brucelose em bovinos baseia-se principalmente em ações de 
vacinação em massa de fêmeas adultas, machos jovens, no diagnóstico 
precoce e no tratamento dos animais positivos. 

 
QUESTÃO 30 
 

Com relação à Tuberculose, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) O Mycobacterium Tuberculosis é a principal causa de Tuberculose no ser 
humano, podendo infectar bovinos, sem no entanto causar a doença nesta 
espécie, mas pode torná-los sensíveis ao teste tuberculínico. 

(B) O diagnóstico alérgico-cutâneo com tuberculina é o instrumento básico para 
programas de controle e erradicação da Tuberculose bovina, podendo revelar 
infecções incipientes à partir de 03 (três) a 08 (oito) semanas da exposição 
ao Mycobacterium, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE) como técnica de referência. 

(C) Em animal infectado, o Mycobacterium bovis é eliminado pelo ar expirado, 
fezes e urina, pelo leite e outros fluídos corporais, sendo que a eliminação do 
M. bovis tem início antes do aparecimento dos sinais clínicos. 

(D) A infecção por M. bovis inicia-se primeiramente nos bovinos fêmeas, a partir 
dos 24 meses de idade, período em que são mais susceptíveis, para em 
seguida, à partir delas, a tuberculose contaminar o rebanho. O gado zebu tem 
maior predisposição para sofrer da doença. 
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QUESTÃO 31 
 

O controle de zoonoses se dá pelo manejo das populações de animais assim 
classificadas: 
 

I. Vetores: aedes, flebótomos, culex e simulídeos. 
II. Reservatórios e hospedeiros: cães, gatos, bovinos, equinos, suínos, caprinos 

e ovinos. 
III. Animais sinantrópicos: roedores, baratas, pulgas, pombos e morcegos. 
IV. Animais peçonhentos: escorpiões, aranhas e abelhas. 

 

Considerando as afirmativas acima, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas os Itens I e III estão corretos. 
(B) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
(C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
(D) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 

 
QUESTÃO 32 
 

Correlacione a primeira coluna com a segunda e em seguida marque a alternativa 
CORRETA: 
 

1. O contato humano com águas 
infectadas por cercárias é a maneira 
pela qual se dá a transmissão. 

 (   ) Doença de Chagas. 

2. O agente etiológico é transmitido por 
mosquito do gênero Aedes. 

 (   ) Dengue. 

3. A transmissão ao homem também se 
dá pela ingestão de leite cru. 

 (   ) Equistossomose. 

4. A transmissão primária se dá através 
das fezes dos triatomíneos após o 
repasto. 

 

 (   ) Brucelose. 

(A) 3, 1, 2, 4. 
(B) 1, 2, 3, 4. 
(C) 4, 2, 1, 3. 
(D) 4, 1, 3, 2. 
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QUESTÃO 33 
 
Leia atentamente as afirmativas à respeito de Dengue e em seguida marque a 
alternativa INCORRETA: 
 

(A) A Dengue é uma doença de notificação compulsória e de investigação 
obrigatória, principalmente quando se trata dos primeiros casos de dengue 
clássica diagnosticados em uma área ou quando se suspeita de dengue 
hemorrágica. 

(B) A única medida de controle é a eliminação do mosquito transmissor, com 
ações de saneamento ambiental, educação em saúde para diminuir os 
criadouros das larvas do Aedes aegypti e o combate químico, através do uso 
de inseticidas. 

(C) A transmissão da Dengue também se dá, em rara descrição, pela ingestão de 
água e alimentos contaminados. 

(D) A vigilância epidemiológica tem por objetivo evitar a ocorrência da doença 
através do combate ao mosquito vetor. 

 
QUESTÃO 34 
 
Com relação à Dengue, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Materiais informativos produzidos e divulgados em campanha de saúde 
pública podem ter grande relevância no esclarecimento da população sobre a 
doença e sua prevenção. 

(B) Considerando que a Dengue no Brasil é um problema de saúde sazonal, 
mensagens informativas deveriam circular intensamente durante o verão, 
uma vez que a dengue não ocorre em outras estações do ano. 

(C) A adequação e importância das informações sobre Dengue, divulgadas pelos 
órgãos oficiais junto à população, são necessárias, tendo em vista que essas 
informações podem contribuir para a defesa da saúde pública. 

(D) Campanhas de combate a Dengue no Brasil não são de caráter permanente, 
tendo sua retomada e intensificação à época do verão, quando há o 
crescimento populacional do vetor. 
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QUESTÃO 35 
 
A Dengue é uma doença que constitui sérios problemas à saúde pública, 
principalmente nos países tropicais. Todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 
 

(A) A Dengue é uma doença febril, que pode ser de curso benigno ou grave, 
dependendo da forma como se apresenta: infecção inaparente, Dengue 
clássica, febre hemorrágica da Dengue ou síndrome do choque da Dengue. 

(B) A Dengue ocorre e dissemina-se especialmente nos países tropicais, onde as 
condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação 
do Aedes aegypti, principal mosquito vetor. 

(C) O agente etiológico é uma bactéria do gênero Favidae. 
(D) A fonte de infecção e reservatório vertebrado é o ser humano, tendo sido 

descrito na Ásia e na África um ciclo selvagem da dengue, envolvendo 
macacos. 

 
QUESTÃO 36 
 
A Leptospirose é uma zoonose causada por espiroqueta do gênero Leptospira. 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Os animais reservatórios, principalmente os ratos, são os disseminadores 
mais frequentes, e eliminam as espiroquetas pela urina. 

(B) A Leptospirose é uma doença de notificação compulsória e de obrigação 
nacional. 

(C) A Leprospira spp. pode penetrar no corpo do ser humano através da pele 
íntegra ou não, pelas mucosas oral e nasal e pelas conjuntivas. 

(D) As manifestações clínicas da leptospirose variam conforme a espécie animal, 
a susceptibilidade individual, a patogenicidade e à virulência do sorovar 
envolvido. 
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QUESTÃO 37 
 
Sobre a Leptospirose, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) A Leptospirose é uma zoonose que afeta várias espécies de animais 
domésticos e silvestres, podendo funcionar como portadores ou 
reservatórios. 

(B) Roedores, ao se infectarem, desenvolvem a doença e os que se curam, 
espontaneamente, eliminam as Leptospiras vivas no meio ambiente. 

(C) A infecção humana por Leptospirose se dá também por mordedura de 
roedores. 

(D) O homem, uma vez infectado pela Leptospira, torna-se refratário, não 
sofrendo da doença mais de uma vez, mesmo que um novo contato ocorra 
com um sorovar diferente. 
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QUESTÃO 38 
 
A escassez de recursos existentes, na maioria dos municípios brasileiros, exige 
justificativas fundamentadas, a fim de que autoridades locais sejam sensibilizadas 
para a necessidade da implantação de um programa de controle de roedores, 
devendo se basear em dados que mostrem os prejuízos econômicos e sanitários 
causados pela proliferação destes animais. Considerando a afirmativa acima, todas 
as alternativas estão corretas, EXCETO: 
 

(A) A implementação de um programa de controle de roedores deve ser 
acompanhada de medidas de saneamento básico. Em uma localidade onde 
não haja coleta de lixo, não há justificativa para implementação imediata do 
controle de roedores sem antes implementar a coleta de lixo. 

(B) Para inspeção de áreas residenciais e comerciais, na busca de vestígios que 
apontem presença de roedores em um município, todos os imóveis devem 
ser visitados, sem exceção, para se calcular corretamente o índice de 
infestação, não sendo aceito métodos de amostragem aleatória. 

(C) Surtos epidêmicos de leptospirose humana, bem como atendimentos 
relacionados a agravos à saúde causados por roedores, efetivados nas 
unidades de saúde, justificam a implementação de um programa de controle, 
especialmente se estes agravos tornarem-se constantes e crescentes. 

(D) Prejuízos econômicos causados por roedores às plantações, no transporte e 
estocagem de alimentos, podem ser detectados por denúncias de manter 
agricultores, lojistas, pecuaristas e pelas associações comerciais, indicando 
indiretamente o nível da infestação em determinada localidade. 
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QUESTÃO 39 
 
São medidas preventivas e corretivas no controle de roedores: 
 

I. Manejo adequado do lixo, com melhor acondicionamento, locais de deposição 
e transporte apropriados e protegidos de roedores. 

II. Remoção de entulhos e materiais inservíveis que possam ser abrigo de 
roedores. 

III. Canalização de córregos a céu aberto é uma medida que dificulta a 
instalação de ratazanas nas bancadas de suas margens. 

IV. Reflorestamento com espécies nativas ou reconhecidas como pertencentes 
àquele bioma, o que visa recompor o ecossistema antes perdido na região. 

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
(C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
(D) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 
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QUESTÃO 40 
 
A Esquistossomose é uma doença infecciosa parasitária, causada por um trematódeo 
que vive na corrente sanguínea do hospedeiro definitivo. Sobre a Esquistossomose, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) O agente etiológico é o Schistosoma mansoni, trematódeo digenético. 
(B) O homem é o principal reservatório, tendo sido encontrado, no Brasil, alguns 

roedores, marsupiais, carnívoros silvestres e ruminantes, naturalmente 
infectados, mas a participação na transmissão da doença por estes animais, 
ainda não está bem definida. 

(C) A transmissão da doença depende da existência do hospedeiro intermediário. 
(D) Os ovos do S. mansoni são eliminados pelo hospedeiro definitivo. Na água, 

os ovos eclodem liberando as cercárias que infectam os hospedeiros 
intermediários. Após 4 a 6 semanas, as cercárias abandonam o hospedeiro 
intermediário na forma de miracídeos livres na água, e deste modo, prontos 
para completarem o ciclo infectando novo hospedeiro definitivo. 
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QUESTÃO 41 
 
Classifique as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F) e, em seguida, marque 
a alternativa CORRETA: 
 

(  ) A Esquistossomose é uma doença de evolução crônica causada por um          
trematódeo que, no homem, habita nos vasos sanguíneos do fígado e do 
intestino.  

(    ) Independentemente da intensidade da infecção, todas as pessoas infectadas 
pelo Schistosoma mansoni apresentarão sintomatologia, mesmo que 
branda. 

 (   )  Clinicamente, a Esquistossomose pode ser classificada por duas fases. A 
fase aguda com aparecimento da Esquistossomose aguda após 3 a 7 
semanas após a infecção, e a fase crônica com o aparecimento da 
Esquistossomose crônica que se inicia 6 meses após a infecção. 

(   ) A principal complicação da Esquistossomose é a hipertensão portal nos 
casos avançados, que se caracteriza por hemorragias, ascites, edemas e 
insuficiência hepática severa, que a despeito do tratamento, quase sempre 
evoluem para o óbito. 
 

(A) V, V, V, V. 
(B) V, F, V, V. 
(C) V, V, F, V. 
(D) V, F, V, F. 
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QUESTÃO 42 
 
Sobre a febre maculosa brasileira, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) É causada por um vírus, transmitido por carrapatos, caracterizando-se por 
início brusco, febre elevada, cefaléia e/ou mialgia intensa e ou prostração. 

(B) A febre maculosa brasileira é uma doença infecciosa febril aguda, de 
gravidade variável, adquirida pela picada de carrapato infectado, e a infecção 
ocorre se o artrópode ficar aderido ao hospedeiro por, no mínimo, 4 a 6 
horas. 

(C) A febre maculosa pode cursar de forma assintomática até formas graves com 
elevada taxa de letalidade. 

(D) No Brasil, o principal reservatório é o carrapato da espécie Amblyoma 
cajennense. Entretanto, qualquer espécie de carrapato pode ser 
potencialmente reservatório. 

 
QUESTÃO 43 
 
A Raiva é uma encefalite viral, transmitida por mamíferos e que apresenta dois ciclos 
principais de transmissão, o urbano e o silvestre. Sobre a raiva, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) A Raiva reveste-se de maior importância epidemiológica por apresentar 
letalidade de 72%, além de ser uma doença passível de ser eliminada no seu 
ciclo silvestre. 

(B) No ciclo urbano, as principais fontes de infecção são o cão e o gato, e no 
ciclo silvestre, principalmente o morcego, além do macaco, raposa, gato do 
mato e jaritataca. 

(C) A transmissão da Raiva se dá pela penetração do vírus, contido na saliva do 
animal infectado, exclusivamente pela mucosa oral, nasal e genital. 

(D) A vacinação dos animais deve ser feita com vacina contendo o vírus ativado, 
e nos herbívoros somente à partir dos 10 meses de idade, devido à melhor 
resposta imunológica. 
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QUESTÃO 44 
 
Sobre a Leishmaniose tegumentar, todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 
 

(A) A Leishmaniose tegumentar é uma doença infecciosa, não contagiosa, de 
transmissão vetorial e que acomete pele e mucosas. 

(B) É uma infecção zoonótica, afetando outros animais que não o homem, o qual 
pode ser envolvido secundariamente. 

(C) O vetor da doença é o macho do mosquito flebotomíneo, que por sua vez é 
hematófago, inoculando o protozoário durante o repasto sanguíneo. 

(D) O controle da Leishmaniose tegumentar se dá de maneira abrangente sob 
cinco aspectos: vigilância epidemiológica, medidas de atuação na cadeia de 
transmissão, medidas educativas, medidas administrativas e vacinas. 

 
QUESTÃO 45 
 
A Leishmaniose visceral, inicialmente, foi considerada uma zoonose caracterizada 
como doença de caráter rural. Recentemente, vem se expandindo para áreas urbanas 
de médio e grande porte e se tornou um problema de saúde pública no Brasil. Sobre 
a leishmaniose visceral, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Na área urbana, o cão é a principal fonte de infecção. 
(B) No Brasil, a transmissão se dá principalmente por dois vetores, o Lutzomya 

longipalpis e o Lutzomya cruzi. 
(C) A atividade do flebotomíneo é diurna, com maior atividade no período 

matutino. 
(D) O protozoário causador da leishmaniose apresenta duas formas morfológicas, 

a amastigota e a promastigota, e completa seu ciclo em dois hospedeiros. 
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QUESTÃO 46 
 
A Doença de Chagas é uma doença infecciosa, de curso clínico crônico, 
caracterizando-se por fase inicial aguda, com sinais ou sintomas quase sempre 
inespecíficos. Sobre a Doença de Chagas, todas as alternativas abaixo estão 
corretas, EXCETO: 
 

(A) Aves e animais de sangue frio, como lagartos e sapos, são considerados 
reservatórios naturais, apresentando grande importância na distribuição 
epidemiológica da doença. 

(B) A Doença de Chagas pode evoluir cronicamente com sinais clínicos que 
envolvem comprometimento cardíaco ou digestivo. 

(C) São reservatórios da doença, o homem, mamíferos domésticos e silvestres. 
(D) A transmissão natural, ou primária, da Doença de Chagas é a vetorial, que 

ocorre através das fezes dos triatomíneos, mas a transmissão transfusional 
apresenta importância epidemiológica em função da migração de indivíduos 
infectados e ao baixo controle das transfusões nos bancos de sangue. 

 
QUESTÃO 47 
 
Sobre a Raiva, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A Raiva dos herbívoros não é doença de notificação compulsória. 
(B) A Raiva é uma doença viral que afeta predominantemente os mamíferos. 
(C) O morcego hematófago Desmodus rotundus é o principal transmissor da 

Raiva dos herbívoros. 
(D) A Raiva caracteriza-se por apresentar curso agudo e fatal, podendo se 

apresentar de duas formas, a paralítica e a furiosa. 
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QUESTÃO 48 
 
A Hantavirose é uma doença que se manifesta desde doença febril aguda, quadros 
pulmonares e cardiovasculares até febre hemorrágica com comprometimento renal. 
Sobre a Hantavirose, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A infecção humana ocorre mais frequentemente pela inalação de aerossóis 
formados à partir da urina, fezes e saliva de roedores reservatórios. 

(B) A transmissão da doença ao ser humano pode se dar por via percutânea por 
meio de mordedura de roedor infectado. 

(C) A transmissão da doença ao ser humano pode se dar por picada de pulgas 
que parasitam roedores infectados. 

(D) A transmissão da doença ao ser humano pode se dar por contato do vírus 
com mucosas, por meio de mãos contaminadas com excretas de roedor 
infectado. 
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QUESTÃO 49 
 

A Toxoplasmose é uma doença infecciosa causada pelo protozoário Toxoplasma 
gondii, responsável por causar sintomatologia variável. Sobre a Toxoplasmose, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Os hospedeiros definitivos são os gatos e outros felinos, e o hospedeiro 
intermediário é o homem. 

(B) O homem adquire a infecção por ingestão de oocistos, ingestão de cistos em 
carnes cruas e mal cozidas e por via transplacentária. 

(C) Apesar de não ser doença de notificação compulsória e não ser objeto de 
Vigilância Epidemiológica, tem grande importância para a saúde pública 
devido à sua associação com a AIDS e pela gravidade dos casos congênitos. 

(D) Uma medida de controle é o exame de sorologia dos gatos domésticos, com 
posterior vacinação dos comprovadamente negativos e eutanásia dos 
positivos. 

 

QUESTÃO 50 
 

Relacione a primeira coluna com a segunda e, em seguida, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

1. Doença infecciosa febril aguda causada por 
vírus. Tem como vetor o Aedes aegypti. 

 (    ) Febre maculosa. 

2. Doença viral transmitida através da inalação 
de aerossóis formados à partir de secreções e 
excreções de roedores. 

 (    ) Hantavirose. 

3. Doença parasitária caracterizada pelo 
aparecimento de úlceras cutâneas e transmitida 
pela picada de flebotomíneo do gênero 
Lutzomya.. 

 (    ) Dengue. 

4. Doença infecciosa não contagiosa que tem 
como agente etiológico a Rickettsia rickettsii.                 

 (    ) Leishmaniose             
tegumentar. 

   
(A) 3, 2, 1, 4. 
(B) 4, 2, 1, 3. 
(C) 2, 1, 3, 4. 
(D) 4, 3, 2, 1. 
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Prova de Saúde Pública 

 
 
QUESTÃO 51 
 
São objetivos do Pacto pela Vida, EXCETO: 
 

(A) Redefinir responsabilidades coletivas por resultados sanitários em função das 
necessidades de saúde da população (compromissos, metas e prioridades) e 
na busca da equidade social.  

(B) Respeito às diferenças loco-regionais. 
(C) Desagregação dos pactos anteriormente existentes. 
(D) Reforço à organização de regiões sanitárias. 

 
QUESTÃO 52 
 
Em relação ao Pacto pela Vida, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Fortalecimento dos espaços e mecanismos de controle social.  
(B) Qualificação do acesso da população à atenção integral à saúde. 
(C) Redefinição dos instrumentos de regulação, programação e avaliação. 
(D) Valorização da microfunção de cooperação técnica e financiamento tripartite. 

 
QUESTÃO 53 
 
São diretrizes do Pacto de Gestão, EXCETO: 
 

(A) Descentralização. 
(B) Municipalização. 
(C) Financiamento. 
(D) Planejamento. 
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QUESTÃO 54 
 
São prioridades do Pacto pela Vida, EXCETO: 
 

(A) Saúde do Idoso: implantar a Política Nacional da Pessoa idosa, buscando a 
atenção pessoal especializada. 

(B) Controlar o Câncer de Colo de Útero e de Mama: contribuir para a redução da 
mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.  

(C) Reduzir a Mortalidade Infantil e Materna: reduzir a mortalidade materna, 
infantil neonatal, infantil por doença diarréica e por pneumonias. 

(D) Fortalecer a Capacidade de resposta às Doenças Emergentes e Endemias 
(ênfase na Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Malária e Influenza). 
  

QUESTÃO 55 
 
Em relação às regiões de saúde, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Corte para delimitação da região: grau de resolutividade com suficiência na 
Atenção Básica e em parte da Média Complexidade.  

(B) O ponto de corte da Média e Alta Complexidade deve ser pactuado na CIT. 
(C) Pactuação do conjunto de responsabilidades não compartilhadas e das ações 

complementares. 
(D) Responsabilidades não compartilhadas: AB e VS, que devem ser assumidas 

em cada município. 
 

QUESTÃO 56 
 
Em relação às diretrizes do Pacto de Gestão, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Regulação da Atenção à Saúde e Assistencial. 
(B) Participação e Controle Social. 
(C) É composta pela Comissão intergestores tripartite.  
(D) Gestão do Trabalho. 
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QUESTÃO 57 
 
De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica - Portaria 648/06, são 
fundamentos da Atenção Básica, EXCETO: 
 

(A) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema 
de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a 
programação centralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

(B) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de 
ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de 
promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e 
reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do 
cuidado na rede de serviços. 

(C) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado. 

(D) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do 
acompanhamento constante de sua formação e capacitação. 

 
QUESTÃO 58 
 
São áreas estratégicas da Atenção Básica, EXCETO: 
 

(A) Áreas estratégicas para atuação em todo o território nacional ao controle da 
hanseníase. 

(B) O controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial.  
(C) O controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde 

da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção 
da saúde. 

(D) Outras áreas serão definidas regionalmente de acordo com prioridades e 
pactuações definidas nas CIBs.  
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QUESTÃO 59 
 
Em relação à implantação do Pacto de Gestão, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Revisão Normativa em várias áreas (regulamentadas em Portarias).    
(B) Definição dos TCG como documento de formalização do Pacto (Pela Vida e 

Pacto de Gestão) => revisão anual.  
(C) O TCG substitui o atual processo de habilitação, devendo ser aprovados nos 

respectivos Conselhos de Saúde. 
(D) Continua em vigor o processo de habilitação conforme previsto na NOB/96 e 

NOAS/2002 após a assinatura do TCG.  
 
QUESTÃO 60 
 
Marque a alternativa INCORRETA em relação às disposições do artigo 198, da 
Constituição Federal, que trata de ações e serviços públicos de saúde. 
 

(A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 
(B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades corretivas e estéticas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
(C) Rede regionalizada, hierarquizada e sistema único. 
(D) Participação da comunidade. 
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ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 
 
 

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01  Nº 21  Nº 41  

Nº 02  Nº 22  Nº 42  

Nº 03  Nº 23  Nº 43  

Nº 04  Nº 24  Nº 44  

Nº 05  Nº 25  Nº 45  

Nº 06  Nº 26  Nº 46  

Nº 07  Nº 27  Nº 47  

Nº 08  Nº 28  Nº 48  

Nº 09  Nº 29  Nº 49  

Nº 10  Nº 30  Nº 50  

Nº 11  Nº 31  Nº 51  

Nº 12  Nº 32  Nº 52  

Nº 13  Nº 33  Nº 53  

Nº 14  Nº 34  Nº 54  

Nº 15  Nº 35  Nº 55  

Nº 16  Nº 36  Nº 56  

Nº 17  Nº 37  N° 57  

Nº 18  Nº 38  N° 58  

Nº 19  Nº 39  Nº 59  

Nº 20  Nº 40  Nº 60  

 

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado no prazo máximo de 
até 48 (quarenta e oito) horas, após a sua realização, no órgão oficial do Município 
e no site <www.fgr.org.br>. 

 
Comissão de Concursos FGR 

concursos@fgr.org.br  

http://www.fgr.org.br/
mailto:concursos@fgr.org.br



