
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova 
para entregar-lhe outro exemplar. 

2. Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das 
quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada 
na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu preenchimento. 
Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, 
notifique-o ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA OU 
AZUL, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às 
instruções e à transcrição para o cartão-resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas duas horas de prova, e 
somente será permitido levar o caderno de prova a partir das 11 horas, desde que permaneça na sala até 
esse horário.

7. Quando apenas três candidatos permanecerem na sala para terminar a prova, estes deverão aguardar 
até que o último a entregue, e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual aporão suas 
respectivas assinaturas. 

8. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE PROVA.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 05.
Texto 1

1

2

Eram cinco  horas  da  manhã  e  o  cortiço  acordava,
abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e
janelas alinhadas.  Um acordar  alegre e  farto  de quem
dormiu de uma assentada sete horas de chumbo. Como
que se sentiam ainda na indolência de neblina as derra-
deiras notas da última guitarra da noite antecedente, dis-
solvendo-se à luz loura e tenra da aurora, que nem um
suspiro de saudade perdido em terra alheia.

[...]
Entretanto, das portas surgiam cabeças congestiona-

das de sono; ouviam-se amplos bocejos, fortes como ma-
rulhar das ondas; pigarreava-se grosso por toda a parte;
começavam as xícaras a tilintar; o cheiro quente do café
aquecia, suplantando todos os outros; trocavam-se de ja-
nela para janela as primeiras palavras, os bons-dias; rea-
tavam-se conversas interrompidas à noite; a pequenada
cá fora traquinava já, e lá de dentro das casas vinham
choros abafados de crianças que ainda não andam. No
confuso  rumor  que  se  formava,  destacavam-se  risos,
sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, gras-
nar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas.
De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar
cá fora, na parede, a gaiola do papagaio, e os louros, à
semelhança  dos  donos,  cumprimentavam-se  ruidosa-
mente, espanejando-se à luz nova do dia.

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2004. p. 55. (Fragmento).

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No primeiro  parágrafo  do texto,  a  cena narrada mostra
que os moradores do cortiço tiveram um sono pesado de-
pois de uma noite agitada. As ocorrências discursivas do
texto que permitem essa inferência são, respectivamente: 

(A) “Eram cinco horas da manhã” e “suspiro de saudade”.

(B) “uma assentada sete horas” e “Um acordar alegre e
farto”.

(C) “sentiam ainda na indolência” e “à luz loura e tenra
da aurora”.

(D) “horas de chumbo” e “notas da última guitarra da noi-
te antecedente”. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acordar dos moradores é descrito de forma oposta ao
acordar do cortiço. O trecho do texto que demonstra essa
oposição, centrada nos moradores, é:

(A) “a pequenada cá fora traquinava já”.

(B) “pigarreava-se grosso por toda a parte”.

(C) “das portas surgiam cabeças congestionadas de sono”.

(D) “trocavam-se de janela para janela as primeiras pala-
vras”.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os principais recursos de sequencialidade textual empre-
gados no fragmento são: 

(A) dialogal-injuntivo.

(B) narrativo-descritivo.

(C) discursivo-imperativo.

(D) dissertativo-argumentativo.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os recursos que fazem progredir o tema do texto são as

(A) retomadas de personagens.

(B) expressões catafóricas.

(C) enumerações de fatos e ideias.

(D) correlações aspectuais.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Expressões como “o cortiço acordava” e “começavam as
xícaras a tilintar” conferem vida própria a seres inanima-
dos. Trata-se de um recurso empregado no gênero literá-
rio, denominado de:

(A) prosopopeia.

(B) sinestesia.

(C) onomatopeia.

(D) alegoria.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 2 para responder às questões de 06 a 09.

Texto 2

1

2

3

4

Com três voltas, destranco a fechadura de quatro fa-
ces. Destravo o pino superior de correntinha e o inferior
de tramela metálica. Abro a porta e brado com os cães,
para não me sujarem. Sigo pelo corredor com a pasta
usual do trabalho, sem me atentar para o sol matutino.
Paro no primeiro portão procurando a chave do outro, se-
parada. Passo pelo segundo portão, este de ferro, cami-
nhando até a garagem. Desligo o alarme sonoro do carro,
depois destranco a porta. Abro o capô e reponho o cabo
da bobina. Entro no carro para retirar as travas, primeiro
a do câmbio depois a do volante. A chave da ignição por
si mesma anula a trava do volante que vem de fábrica.
Puxo o afogador e dou partida para esquentar o motor,
enquanto desço para abrir o portão da garagem. Trava
dupla na vertical, cadeado do meio e a corrente de meia
polegada... pronto! Entro no carro, engreno a ré, saio de-
vagar levantando os vidros e travando a porta. Deixo à
minha esposa a tarefa de retrancar tudo.

No  engarrafamento  provocado  pelo  semáforo,  vejo,
pelo retrovisor externo, alguns garotos de rua se aproxi-
marem. Checo as travas da porta, ok. Um deles olha para
mim, através do vidro. Mostra-me um bilhetinho. Balanço
a cabeça em sinal negativo. Segue. O tráfego não demo-
ra. Agora vem um homem, com alguma coisa na mão sob
um jornal. Não. São dois homens. O carro à minha frente
começa a se deslocar lentamente. Acelero o meu, fazen-
do escândalo. Sobe o RPM no painel. Saio tão lentamen-
te quanto o carro da frente. Logo para de novo. Maldito
trânsito. Não tem guardas. Meia hora depois avisto o pré-
dio do escritório.

Na entrada da garagem do prédio o segurança confe-
re  minha  credencial  de  estacionamento.  “Pode  seguir,”
me diz. Estaciono na minha vaga e fecho o carro, confi-
ando no seguro do “Park way”. Entro no elevador e me
dou com o décimo terceiro andar. Toco a campainha ele-
trônica e a secretária pergunta quem é. “Sou eu”, respon-
do. Um sibilo metálico destrava a porta de vidro e outro a
de madeira. Eu entro, falo um bom-dia mecânico, des-
tranco minha sala, sento-me e respiro. “Ufa! Cheguei.”

Deschaveio minhas gavetas. “Não acredito! Esqueci a
senha do meu programa em casa.”

CASTRO, Cláudio de. O pão de cada dia. Goiânia: Grupo Educart, 2012. p.
79-80.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tema central do Texto 2 é a

(A) distração do personagem principal.

(B) preocupação com a segurança.

(C) observação do cenário local.

(D) obsessão pelo trabalho.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A progressão do Texto 2 é garantida pelo emprego reitera-
do de 

(A) verbos na primeira pessoa do singular.

(B) operadores argumentativos.

(C) marcadores discursivos.

(D) elementos dêiticos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao longo do texto, a palavra “trava” adquire duplo sentido.
Esses sentidos estão relacionados aos travamentos que
indicam, ao mesmo tempo,

(A) trancas de móveis e fechaduras de portas.

(B) equipamentos de trabalhos e transeuntes nas ruas. 

(C) utensílios domésticos e aparelhamento de portarias. 

(D) segurança e dificuldade de deslocamento no trânsito.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra “deschaveio”, no último parágrafo do texto, é um
uso incomum para significar “abrir gaveta”, embora apre-
sente um processo produtivo de formação de palavras da
língua portuguesa. Nesse caso, trata-se de

(A) neologismo.

(B) derivação imprópria.

(C) aglutinação.

(D) composição por justaposição.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Releia o Texto 2 e leia o Texto 3 a seguir para responder
à questão.

Texto 3 
Engarrafamento

Disponível em:
<http://blogs.diariodepernambuco.com.br/mobilidadeurbana/tag/engarrafa-
mento/page/2/>. Acesso em: 14 maio 2016.

O tema secundário do Texto 2 é a condição do trânsito
nas grandes cidades. Nesse sentido, o recurso linguístico
e a função considerados na composição do Texto 3 são,
respectivamente:

(A) eufemismo e paráfrase.

(B) aliteração e sinonímia.

(C) sinédoque e paródia.

(D) metáfora e síntese.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Programa Nacional de Imunização organiza toda a políti-
ca nacional de vacinação para a população brasileira. Esse
programa tem como missão o controle, a erradicação e a
eliminação de doenças imunopreveníveis. A gestão de suas
ações é compartilhada pela União, estados, Distrito Federal
e municípios, sendo responsabilidade da esfera federal 

(A) fornecer seringas e agulhas para aplicação das vacinas.

(B) prover imunobiológicos definidos pelo Programa Na-
cional de Imunizações.

(C) descartar frascos, seringas e agulhas utilizados nas
vacinações. 

(D) coletar e processar dados de vacinação provenientes
das unidades notificantes.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei  n.  8.142, de 28 de dezembro de
1990, o Conselho de Saúde, de caráter permanente e deli-
berativo, é composto de representantes do governo, pres-
tadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, na
seguinte proporção:

(A) 25% – representantes do governo, 25% – prestado-
res de serviço, 25% – profissionais de saúde e 25% –
usuários.

(B) 15% – representantes do governo, 35% –  prestado-
res  de  serviço  e  50%  –  profissionais  de  saúde  e
usuários.

(C) 80% – representantes do governo e prestadores de
serviço e 20% – profissionais de saúde e usuários.

(D) 50% – representantes do governo, prestadores de ser-
viço e profissionais de saúde e 50% – usuários.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No artigo 198 da Constituição Federal de 1988, as ações
e serviços públicos de saúde se conformam em uma rede
regionalizada  e  hierarquizada  e  constituem um sistema
único, regido pelas seguintes diretrizes: 

(A) descentralização, atendimento integral e participação
da comunidade.

(B) universalização, equidade e controle social.

(C) municipalização, autonomia e igualdade.

(D) coordenação, racionalidade e intersetorialidade.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Na semana passada, a menina F., de nove anos, teve que
sair mais cedo da escola porque ficou doente, apresentan-
do vômitos, dor abdominal e dor de cabeça, logo depois
de comer o lanche servido pela escola durante o recreio.
Quando F. melhorou e voltou às aulas, ficou sabendo que
muitos de seus coleguinhas também ficaram doentes com
os mesmos sintomas.

Esse evento, ocorrido na escola de F., é considerado

(A) uma pandemia.

(B) um surto epidêmico.

(C) uma epidemia lenta.

(D) uma endemia.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Portaria  n.  104,  de 25 de janeiro  de
2011, a Lista de Notificação Compulsória contempla doen-
ças, agravos e eventos de importância para a saúde públi-
ca de abrangência nacional em toda a rede de saúde pú-
blica e privada. Fazem parte dessa lista:

(A) febre amarela, anemia falciforme e acidente por ani-
mais peçonhentos.

(B) malária, hipertensão arterial e atendimento antirrábico.

(C) dengue, rubéola e intoxicação exógena.

(D) sarampo, diabetes e eventos adversos pós-vacinação.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os conceitos de transversalidade, indissociabilidade entre
gestão  e  atenção,  protagonismo,  corresponsabilidade  e
autonomia dos sujeitos e coletivos são princípios 

(A) do Pacto pela Vida.

(B) da Política Nacional de Promoção da Saúde.

(C) do Pacto em Defesa do SUS. 

(D) da Política Nacional de Humanização.

conhecimentos_gerais_saúde_pública_superior
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sífilis  é  uma  doença  infectocontagiosa  sistêmica,  de
evolução  crônica,  causada  pelo  Treponema  pallidum.
Essa doença é transmitida de mãe para filho, resultando
na sífilis congênita. Como medida de prevenção e controle
da sífilis durante a gravidez, deve-se:

(A) tratar as parcerias sexuais de casos de sífilis primá-
ria, secundária ou latente precoce, mesmo que apre-
sentem testes sorológicos não reagentes.

(B) realizar  uma testagem para  sífilis  no  1º  trimestre
da gravidez ou na 1ª consulta, e outra, no início do
2º trimestre.

(C) tratar a gestante com penicilina de acordo com a fase
clínica da doença e finalizar o tratamento em até 60
dias antes do parto.

(D) vacinar a gestante contra hepatite C, de acordo com
o calendário de vacinação do PNI do Ministério da
Saúde.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

A senhora R.,  mulher de 70 anos, estava sozinha em
casa quando sentiu-se mal com uma intensa dor de ca-
beça de início súbito. Resolveu ir até o posto de saúde
da família. Ao chegar lá, só conseguiu falar que estava
com uma dor muito forte na cabeça e desmaiou logo em
seguida. A equipe da Estratégia Saúde da Família a so-
correu prontamente e verificou que seus sinais vitais es-
tavam normais, porém a senhora R. continuava inconsci-
ente. O SAMU foi chamado e rapidamente a levou até a
UPA, onde foi monitorizada e submetida a exames clíni-
cos e laboratoriais. Logo depois, a senhora R. foi trans-
ferida, novamente pelo SAMU, para a UTI de um hospi-
tal de referência.

De acordo com a Portaria n. 1.600, de 7 de julho de 2011,
os pontos de atenção à saúde em que a senhora R. foi
atendida são componentes da

(A) rede de atenção às doenças crônicas.

(B) política de atenção à saúde da mulher.

(C) rede de atenção às urgências.

(D) política de atenção à pessoa idosa.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Rede de Atenção Psicossocial oferece atendimento para
pessoas com problemas mentais e decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas. A Atenção Básica incorpora
esta rede por meio de serviços e equipamentos como:

(A) unidade de acolhimento e iniciativas de geração de
trabalho e renda.

(B) consultório na rua e núcleo de apoio à saúde da família.

(C) serviço de atenção em regime residencial e progra-
ma de volta para casa.

(D) serviços residenciais terapêuticos e centro de aten-
ção psicossocial. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As doenças causadas por agentes infecciosos e parasitá-
rios e consideradas endêmicas em populações de baixa
renda são chamadas de doenças:

(A) degenerativas.

(B) emergentes.

(C) reemergentes.

(D) negligenciadas.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo histórico e social da organização da saúde
no Brasil, os temas saúde como direito, reformulação do
sistema nacional de saúde e financiamento do setor saúde
foram premissas da

(A) 5ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1975.

(B) 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986.

(C) 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992.

(D) 13ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2007.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O modelo médico-assistencial privatista tem como objetos
de seu trabalho:

(A) doença e doentes.

(B) condições de vida e trabalho.

(C) modos de transmissão e fatores de risco.

(D) determinantes e necessidades de saúde.

conhecimentos_gerais_saúde_pública_superior
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Prevenção em saúde pública corresponde à implementação
de ações antecipadas a fim de interromper ou anular a evolu-
ção de uma doença. A prevenção primária consiste em 

(A) diagnóstico precoce e reabilitação.

(B) tratamento imediato e recuperação.

(C) promoção da saúde e proteção específica.

(D) limitação de incapacidade e fisioterapia.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo  com a  Lei  n.  8.080,  de  19  de  setembro  de
1990, um dos princípios organizativos do Sistema Único
de Saúde é a 

(A) integralidade.

(B) equidade.

(C) coletividade.

(D) resolubilidade.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prática de atividade física, a alimentação saudável e o
combate ao tabagismo são medidas de prevenção e con-
trole de doenças

(A) crônicas.

(B) exantemáticas.

(C) transmissíveis.

(D) cromossômicas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_gerais_saúde_pública_superior
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o teste que representa a prova de diagnóstico oficial,
recomendada pela Organização Mundial de Saúde e Orga-
nização Mundial de Saúde Animal, para o diagnóstico da
raiva animal no Brasil?

(A) Imunofluorescência direta.

(B) Imunofluorescência indireta.

(C) ELISA.

(D) PCR.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho da reportagem a seguir.

Uma fêmea da raça quarto de milha é o segundo caso
confirmado de mormo em Goiás. O animal está em um
centro de treinamento de cavalos em Hidrolândia, municí-
pio a cerca de 40 quilômetros da capital. A Agência Goia-
na de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) investiga casos
“inconclusivos” em outros sete municípios goianos. A con-
firmação do segundo caso de mormo no Estado chegou à
Agrodefesa na semana passada. No mesmo dia, a propri-
edade onde está a égua foi interditada. Conforme o pro-
tocolo sanitário oficial da doença, ela foi colocada em iso-
lamento e será sacrificada.

O POPULAR, Goiânia, 28 abr. 2015. (Adaptado).

No âmbito do Programa Nacional da Sanidade dos Equí-
deos para a doença descrita:

(A) é  obrigatória  a  vacinação  de  todos  os  equinos  no
Brasil.

(B) o médico veterinário  autônomo pode coletar amos-
tras de soro de animais suspeitos e solicitar o diag-
nóstico para o mormo junto a um laboratório.

(C) o animal com diagnóstico positivo confirmado para a
doença  deve  ser  submetido  ao  sacrifício  no  prazo
máximo de 30 dias.

(D) o diagnóstico de triagem deve ser feito pelo teste de
fixação do complemento, cujo resultado positivo pode
ser confirmado pelo Teste da Maleína.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as Normas Técnicas de Profilaxia da Rai-
va Humana do Ministério da Saúde, a profilaxia pré-expo-
sição para essa doença é indicada para pessoas com ris-
co de exposição permanente ao vírus. Esse esquema pro-
filático compreende a aplicação de três doses da vacina
antirrábica humana nos dias:

(A) 0, 3 e 28.

(B) 0, 3 e 21.

(C) 0, 7 e 28.

(D) 0, 7 e 21.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os hospedeiros são importantes como fonte de infecção,
manutenção e replicação de um agente infeccioso ou pa-
rasitário. Na leptospirose em animais:

(A) os gatos são hospedeiros de manutenção do sorovar
Gryppotyphosa.

(B) os bovinos são hospedeiros de manutenção do soro-
var Gryppotyphosa.

(C) os cães são hospedeiros acidentais, e os roedores
sinantrópicos são hospedeiros de manutenção do so-
rovar Canicola.

(D) os roedores sinantrópicos são hospedeiros de manu-
tenção dos sorovares Icterohaemorrhagiae e Cope-
nhageni.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A leishmaniose é uma enfermidade infecciosa parasitária,
considerada uma importante antropozoonose. Em relação
à epidemiologia dessa doença nos grandes centros urba-
nos, qual é a fonte de infecção mais importante?

(A) Gato.

(B) Cão.

(C) Animais silvestres.

(D) Roedores sinantrópicos.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fragmentos anatômicos encefálicos obtidos durante a
necropsia de um bovino para monitoramento da Encefalo-
patia  Espongiforme  Bovina  devem  ser  acondicionados
para envio ao laboratório em

(A) sacos plásticos resistentes sem qualquer tipo de con-
servante.

(B) frascos de vidro contendo solução de formalina tam-
ponada a 10%.

(C) sacos plásticos dentro de caixas isotérmicas conten-
do gelo reciclável.

(D) frascos de vidro contendo solução de cloreto de só-
dio a 0,9%.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual parâmetro bioquímico que, por ser fotossensível, exi-
ge que as amostras de sangue, soro e urina destinadas à
sua mensuração sejam protegidas da luz imediatamente
após a coleta?

(A) Proteínas.

(B) Lactato.

(C) Creatinina.

(D) Bilirrubinas.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a técnica de menor complexidade, maior disponibi-
lidade, maior rapidez, maior sensibilidade e especificidade
para o diagnóstico laboratorial da leptospirose humana e
animal em amostras de soro?

(A) Microaglutinação.

(B) Reação em cadeia da polimerase.

(C) Imuno-histoquímica.

(D) Cultura das leptospiras.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os animais acometidos por Babesiose desenvolvem ane-
mia hemolítica que, no hemograma, na dosagem sérica de
bilirrubina e na urinálise, é evidenciada pelo aparecimento,
respectivamente, de:

(A) diminuição do VCM, hiperbilirrubinemia direta e uro-
bilinogenúria.

(B) poiquilocitose,  hiperbilirrubinemia  direta  e  bilirrubi-
núria.

(C) reticulocitose, hiperbilirrubinemia indireta e urobilino-
genúria.

(D) aumento do CHCM, hiperbilirrubinemia indireta e bi-
lirrubinúria.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Enfisema pulmonar frequentemente resulta em alterações
clínicas importantes nos animais e no homem por se tratar
de:

(A) colapso alveolar resultante de obstrução das vias aé-
reas ou por compressão externa que resulta na ex-
pansão incompleta do pulmão.

(B) distensão excessiva anormal dos alvéolos associada
à destruição das paredes alveolares.

(C) deposição de partículas de carvão resultante da ina-
lação contínua do ar em grandes áreas urbanas.

(D) desenvolvimento  incompleto  dos  pulmões  que  se
apresentam nitidamente diminuídos de volume.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após a morte de um animal, a ocorrência de manchas ar-
roxeadas nas porções de declive do corpo e o resfriamen-
to do corpo caracterizam, respectivamente, as seguintes
alterações cadavéricas:

(A) algor mortis e putrefação.

(B) rigor mortis e frigor mortis.

(C) putrefação e rigor mortis.

(D) livor mortis e algor mortis.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As alterações microscópicas observadas no tecido nervo-
so de animais acometidos por raiva caracterizam-se pela
ocorrência de:

(A) inflamação não supurativa associada à necrose neu-
ronal, à gliose e à presença de corpúsculos de inclu-
são no citoplasma dos neurônios.

(B) espongiose  por  desmielinização  com  presença  de
corpúsculos de inclusão eosinofílicos no citoplasma
de astrocitos.

(C) numerosos vacúolos de grandes proporções no neu-
rópilo e no citoplasma de neurônios, principalmente
no óbex.

(D) vacuolização nos neurônios de Purkinje que apresen-
tam núcleo vesicular ou picnóticos e balões axonais
na camada granular.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais são as alterações observadas em um leucograma
que sugerem a ocorrência de processos inflamatórios de-
correntes de infecção parasitária ou desordens imunome-
diadas?

(A) Monocitopenia e linfocitose.

(B) Neutrofilia e basopenia.

(C) Eosinofilia e basofilia.

(D) Linfopenia e monocitopenia.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Regulamento da Inspeção Industrial e
Sanitária, a classificação dos estabelecimentos de produ-
tos de origem animal abrange:

(A) as  granjas  leiteiras,  fazendas  de  gado  de  corte,
galpões de frangos, apiários, granjas de suínos, pro-
priedades detentoras de tanques de pescados. 

(B) os de carne, leite, pescado, ovos, mel e cera de abe-
lhas e seus respectivos derivados, casas atacadistas
ou exportadoras de produtos de origem animal.

(C) açougues, casas de carne, laticínios, peixarias, ban-
cas em feiras autorizadas pelas prefeituras, associa-
ções autorizadas pelos estados da Federação.

(D) quaisquer estabelecimentos que, dentre suas ativida-
des, comercialize produtos de origem animal frescos
ou não, submetidos à vigilância sanitária.
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo  com a  Portaria  n.  1,  de  21  de  fevereiro  de
1990,  do Ministério da Agricultura,  Pecuária e Abasteci-
mento, entreposto de ovos é um estabelecimento que se
caracteriza por: 

(A) receber,  classificar,  acondicionar,  identificar  e distri-
buir ovos em natureza, dispondo ou não de instala-
ções para sua industrialização.

(B) embalar e comercializar ovos inteiros em caixas que
contenham informações conforme as exigências para
rotulagem previstas por lei, atentando-se para a des-
crição da cor dos ovos.

(C) realizar análises exigidas ao controle físico-químico e
microbiologico  dos  ovos  e  seus  derivados,  neste
caso, se houver industrialização, em laboratório pró-
prio.

(D) localizar-se  em areas  específicas  onde nao  hajam
edificações que exalem mau cheiro,  respeitando-se
ainda o afastamento mínimo de duzentos metros das
vias publicas.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual definição, para produtos de origem animal, atende a
legislação em vigor, do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, para identidade e qualidade dos alimen-
tos?

(A) Ovo relaciona-se ao ovo de galinha em casca, sendo
os demais acompanhados da indicação da espécie
de que procedem.

(B) Carne  de  aves  refere-se  ao músculo,  vísceras  co-
mestíveis e não comestíveis das aves abatidas, de-
claradas aptas à alimentação humana e animal.

(C) Mel  refere-se ao produto  alimentício  produzido por
abelhas  melíferas,  podendo  haver  pequena  adição
de açúcares se a florada aferir gosto amargo.

(D) Leite é o produto de todos mamíferos fêmeas, oriun-
do da ordenha completa e ininterrupta, em condiçoes
de higiene, excetuando o colostro.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o preconizado pela Instrução Normativa n. 62, de
29 de dezembro de 2011, atribui-se a uma granja leiteira:

(A) ser um estabelecimento destinado à produçao, pas-
teurizaçao e envase de leite pasteurizado tipo A, tipo
B e tipo C para o consumo humano, podendo ainda
elaborar  derivados lacteos  a  partir  de  leite  de  sua
propria produçao e processar subprodutos para a ali-
mentação animal, desde que seguidas as determina-
ções de elaboração para alimentação animal disponí-
veis e vigentes pelo Serviço de Inspeção Federal.

(B) utilizar, individual ou coletivamente, laboratorios cre-
denciados ou reconhecidos pelo Ministerio da Agri-
cultura, Pecuaria e Abastecimento para a realizaçao
do seu controle de qualidade, rotineiro ou nao, por
meio de metodologia analítica convencional ou ins-
trumental, de parametros físicos, químicos e microbi-
ologicos usualmente nao realizados nos laboratorios
das granjas leiteiras.

(C) estar localizada fora da área urbana e dispor de ter-
reno para as pastagens, manejo do gado e constru-
ção das dependências e anexos, com disponibilidade
para futura expansão das edificações e aumento do
plantel. Considerando a atividade econômica, é per-
mitida a criação de outros animais nas proximidades
das instalações desde que ocorra a delimitação de
área para eliminação de resíduos.

(D) estar afastada no mínimo vinte metros das vias públi-
cas de tráfego de veículos estranhos às suas ativida-
des, bem como possuir perfeita circulação interna de
veículos e pavimentação para evitar formação de po-
eira e lama. Nos estabelecimentos, independente do
porte, pode ser adotada a pasteurização lenta para a
produção de leite.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Resolução n. 1, de 9 de janeiro de 2003, trata da unifor-
mização da nomenclatura de produtos cárneos não formu-
lados de várias espécies animais e ovos. Em seu Anexo
VIII, consta a especificação da nomenclatura para os ovos
de galinha, determinando que o ovo do tipo:

(A) industrial – tenha peso abaixo de 30 g por unidade.

(B) líquido resfriado – tenha volume entre 35 mL e 45 mL
por unidade.

(C) grande – tenha peso entre 60 g e 65 g por unidade.

(D) jumbo – tenha peso mínimo de 66 g por unidade.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As principais ferramentas usadas para a garantia da ino-
cuidade, qualidade e integridade dos alimentos, em esta-
belecimentos de leite e derivados, previstas pela legisla-
çao nacional, sao: 

(A) Boas Práticas de Produção (BPP), Boas Práticas de
Fabricação (BPF) e Procedimentos-Padrao de Higie-
ne Operacional (PPHO).

(B) Procedimentos-Padrao  de  Higiene  Operacional
(PPHO) e Analise de Perigos e Pontos Críticos de
Controle (APPCC) e Sistemas de Gestão da Qualida-
de.

(C) Boas Praticas de Fabricaçao (BPF), Procedimentos-
Padrao de Higiene Operacional (PPHO) e  Analise de
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC).

(D) Boas Praticas de Fabricaçao (BPF), Analise de Peri-
gos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e Siste-
mas de Gestão da Qualidade.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  legislação  define  Procedimentos-Padrao  de  Higiene
Operacional  (PPHO) como procedimentos descritos,  de-
senvolvidos,  implantados e monitorizados,  visando esta-
belecer a forma rotineira pela qual o estabelecimento in-
dustrial evitara a contaminaçao direta ou cruzada e a adul-
teraçao do produto, preservando sua qualidade e integri-
dade  por  meio  da higiene  antes,  durante  e  depois  das
operaçoes industriais. Para que ele seja efetivo, deve-se
considerar que: 

(A) o plano PPHO e um compromisso com a higiene, de-
vendo ser escrito e assinado pelo fiscal federal agro-
pecuário responsável.

(B) contempla treinamento e capacitaçao do responsavel
tecnico da industria para  conduçao dos procedimen-
tos apos as operaçoes.

(C) desobriga a monitorizaçao rotineira dos procedimen-
tos,  uma vez  que  instaura  ações para  controle  de
contaminação direta ou cruzada.

(D) determina a revisao das açoes corretivas e preventi-
vas em situaçoes de desvios e alteraçoes tecnologi-
cas dos processos industriais.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Sistema de  Análise  de  Perigos  e  Pontos  Críticos  de
Controle (APPCC) na produção de alimentos e uma abor-
dagem científica e sistematica para o controle de proces-
so,  elaborado para prevenir  a ocorrencia de problemas,
assegurando que os controles sejam aplicados em deter-
minadas  etapas  no  sistema  de  produçao  de  alimentos,
onde possam ocorrer perigos ou situaçoes críticas. Pelo
exposto, o Sistema APPCC tem por definição e função:

(A) constituir-se de sete princípios basicos como identifi-
caçao do perigo, calculo do risco, estabelecimento do
limite  crítico,  monitorizaçao,  açoes  preventivas,
ações corretivas, documentação de não conformida-
des dos perigos identificados e dos riscos calculados
para tomada de decisão.

(B) assegurar  que  os  produtos  industrializados  sejam
elaborados sem riscos à saude publica, apresentan-
do  padroes  uniformes  de  identidade  e  qualidade,
atendendo às legislaçoes nacionais e internacionais,
no que tange aos aspectos sanitarios de qualidade e
de integridade economica.

(C) estabelecer a monitorizaçao para detectar qualquer
desvio do processo, mesmo que não haja tempo sufi-
ciente  para que as medidas corretivas possam ser
adotadas,  porém  informadas.  Deve  considerar  os
métodos analíticos mesmo que não validados ou ins-
trumentos de medida aferidos.

(D) elaborar memorial descritivo de fabricação para pro-
dutos selecionados e classificados como os mais im-
portantes  do  estabelecimento  industrial,  devendo
ocorrer detalhamento das materias-primas utilizadas,
ingredientes, aditivos e fases do processo.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As doenças veiculadas por  alimentos de origem animal
são preocupação mundial. Qual é a bactéria que pode ser
considerada um agente etiológico para tal grupo de doen-
ças?

(A) Yersinia enterocolitica.

(B) Campylobacter fetus.

(C) Clostridium gasigenes.

(D) Cryptococcus neoformans.
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Programa de Redução de Patógenos (PRP) foi instituí-
do pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA), pela Instrução Normativa n. 70, de 6 de outu-
bro de 2003. Para sua correta execução, os estabeleci-
mentos de abate e os laboratórios do programa devem
executar ações cuja competência determina que o

(A) estabelecimento de abate deve implementar análise
laboratorial  sistemática  e  contínua  de  carcaças  de
frangos, perus, equinos, bovinos e suínos  in natura,
para pesquisa de  Salmonella sp., envolvendo todos
os estabelecimentos de abate registrados no Serviço
de Inspeção Federal.

(B) laboratório vinculado ao programa deve selecionar as
amostras aleatoriamente,  colher amostras em dupli-
cata, com a carcaça de frangos e perus ou meia car-
caça de bovinos e suínos, com registro de dados so-
bre procedência do lote abatido, hora, turno do aba-
te, dados do técnico responsável pela amostragem.

(C) laboratório vinculado ao programa deve encaminhar
mensalmente ao laboratório oficial determinado pelo
MAPA os  isolados  do  micro-organismo  Salmonella
sp., acondicionados em ágar estoque e acompanha-
dos de formulario padrao, que tenham sido identifica-
dos em amostras do PRP.

(D) estabelecimento de abate deve  utilizar coadjuvantes
biologicos aprovados pelo MAPA, sem qualquer res-
triçao, exceçao feita aos requisitos de países impor-
tadores, proibindo a utilização de cloro, normalmente
adicionado à agua de abastecimento industrial, ante-
riormente à colheita de amostras.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As metodologias analíticas físico-químicas ou microbioló-
gicas  aplicáveis  a  alimentos  de  origem  animal  devem
atender aos critérios:

(A) rapidez e menor custo para a execução analítica, em
função da rotina industrial, fiscalização e da perecibi-
lidade dos alimentos.

(B) aceitabilidade por  órgãos oficiais,  tendo  por  funda-
mento o reconhecimento e/ou a validação analítica
em âmbito nacional e internacional.

(C) atenção  à  obtenção  da  amostra,  independente  de
suas  características  e  propriedades  e  preparo  da
alíquota para as análises.

(D) alto aparato tecnológico que substitui a utilização de
análises  em  duplicata  ou  triplicata,  dispensando  a
comparação aos padrões de referência.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os laboratórios de análises de alimentos de origem animal
e água devem seguir normas para recebimento de amos-
tras, pautando-se nas determinações da legislação vigen-
te. Isto posto, entende-se que as amostras: 

(A) quando  destinadas  às  análises  físico-químicas  po-
dem ser compartilhadas para análises microbiológi-
cas, desde que a divisão seja equitativa.

(B) se  perecíveis,  o  acondicionamento  em  recipientes
isotérmicos deve prover a manutenção do congela-
mento.

(C) em condições diferentes das preconizadas pela legis-
lação, não deverão ser recebidas, havendo registro
de notificação ao emitente sobre a recusa.

(D) para água de abastecimento, pode ter o tempo de-
corrido entre colheita e chegada ao laboratório,  de
até 96 horas, se em temperatura ambiente.
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