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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A internet é fato. Boa para uns, nem tanto para outros, mas ela é um fato. Como tudo na vida, há vantagens e 1 
desvantagens na internet, existe um lado bom e um lado ruim. Conhecer as duas faces da internet é difícil pela sua dimensão, 2 
abstração e percepção que as pessoas têm dela. Neste texto apresento algumas sugestões para demonstrar suas vantagens e 3 
desvantagens. 4 

Poderíamos chamar simplesmente de democratização da educação. A educação é milenar, mas nunca foi muito 5 
democrática. A razão para isso, entre outras, poderia estar na dificuldade da comunicação do conhecimento. Por gerações o 6 
conhecimento era transferido de pai para filho e aqueles que tinham acesso a educação, limitava-se aos livros. 7 

A internet resolve isso. Está claro que vivemos a cultura do conhecimento. Governos e educadores precisam 8 
urgentemente tirar proveito da internet para construir um modelo educacional mais amplo. A quantidade de informações 9 
disponível é gigante, tanto em texto, áudio, vídeo e outros. 10 

Uma das grandes vantagens da internet é a conveniência. É rápido, fácil e está ali a poucos cliques. Posso em poucos 11 
minutos ir ao banco, fazer uma compra, pagar uma conta, emitir um documento, conversar com várias pessoas, pesquisar aquela 12 
receita, entre outras coisas. As pessoas compartilham nas redes sociais aquilo de que gostam, interagem com outras pessoas e 13 
cria um ambiente, ainda que virtual, de convivência saudável com uma quantidade de pessoas muito grande. 14 

De certa forma você aprende hoje se divertindo, navegando e explorando a internet. Sem uma pauta muito definida 15 
ou a necessidade de cumprir regras, fazer provas ou outro tipo de acompanhamento formal. É claro que isto poderá ter o seu 16 
lado ruim, se não for bem explorado. 17 

Acesso ao conhecimento, conveniência na obtenção de serviços, pesquisas, entre outras. Pela natureza gratuita da 18 
maioria dos conteúdos, a internet proporciona uma inclusão social e digital sem precedentes. Esta inclusão também coloca 19 
pessoas em contato com outras e de uma forma muito intuitiva as pessoas acabam aprendendo coisas novas o tempo todo. 20 

Sua avó usa a internet? Seus pais ou pessoas mais idosas próximas a você já acessam redes sociais e outros no 21 
celular? Até certo tempo isto não acontecia e o fato de termos pessoas de todas as idades e de todas as classes sociais é um 22 
grande indicador que pelo menos neste assunto nós evoluímos e a internet é um grande meio democrático. 23 

Posso ir ao Louvre em Paris, pesquisar uma informação na Agência de Inteligência Americana, dar uma olhadinha 24 
nas ruas de Tóquio pelo Google Street View, ver os vídeos produzidos em Jerusalém, entre outros. Nunca tivemos esta liberdade 25 
e facilidade de locomoção pelo globo, embora virtual. 26 

Antigamente as grandes corporações, governos e os sistemas controlavam a comunicação, os negócios e boa parte 27 
da cultura. Mas a internet deu voz às pessoas e com uma conta em uma rede social, um blog ou um canal do Youtube, muitas 28 
pessoas desconhecidas estão fazendo valer suas ideias, realizando negócios, promovendo cultura e conhecimento e gerando 29 
renda para muitas pessoas. Ganhar dinheiro com a internet é uma das grandes oportunidades que pessoas comuns tem. Este 30 
blog é um belo exemplo. 31 

Mas nem tudo é vantagem na internet. Há um lado ruim que também precisa ser considerado. A privacidade é uma 32 
delas. Na internet muitas pessoas ficam expostas e com isto acabam sendo vítimas de golpes, roubos entre outros crimes. 33 
Muitos reclamam de falta de privacidade nas redes sociais, entre outros. São novos tempos e novas posturas precisam ser 34 
tomadas. 35 

Cuidado ao expor na internet: fotos, vídeos e informações pessoais como endereços, números de telefones, entre 36 
outros. Isto inclui as redes sociais. 37 

Muitos se escondem atrás de um suposto anonimato para cometer crimes e fraudes dos mais diversos tipos. Há muita 38 
ilegalidade, pequenas fraudes são cometidas a todo momento e ações como essas mostram um lado ruim da internet. Já vimos 39 
casos em que grandes sites foram alvos da justiça e até um bloqueio do serviço de mensagens Whatsapp em 2016. Tudo isso 40 
mostra que pessoas usam a internet para praticar crimes, proferir ofensas e outras atividades ilegais, usando a ideia do 41 
anonimato. 42 
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Outra desvantagem da internet é a abordagem muitas vezes superficiais dos assuntos apresentados. Isto não chega a 43 
ser um problema tão sério como os mostrados anteriormente, mas sempre deixa um buraco. É diferente a abordagem encontrada 44 
na web com a abordagem de um livro por exemplo. Este último tem começo, meio e fim. Na internet as vezes as coisas ficam 45 
no ar. 46 

Outro aspecto que precisa ser considerado é que a internet é também uma forma de entretenimento ao mesmo tempo 47 
em que ela é uma ferramenta de trabalho ou de estudos, por exemplo. Desta forma é muito fácil perder o foco do trabalho ou 48 
dos estudos com as inúmeras atrações que estão a um clique de distância. Manter o foco enquanto se usa a internet tem sido 49 
um grande desafio para muitas pessoas e infelizmente muitos não conseguem se concentrar naquilo que deveria. 50 

Para finalizar, a maior desvantagem da internet pode ser mesmo a dificuldade que muitos têm para conseguir acessá-51 
la. Ainda é muito caro e a qualidade deixa muito a desejar. Em algumas regiões é difícil conseguir conexão de banda larga e 52 
quando conseguem são caras e às vezes ruim. 53 

Acredito que as vantagens da internet superam suas desvantagens. O lado bom ainda é maior e com um pouco de 54 
cautela podemos extrair delas coisas edificantes para as nossas vidas. Ao usar a internet procure manter o foco naquilo que é 55 
interessante para você e tenha cuidado ao publicar informações pessoais e também ao fazer referência a outras pessoas. 56 

 

FONTE: https://www.luis.blog.br/vantagens-e-desvantagens-da-internet-o-lado-bom-e-ruim-da-web/ 

 

 
 

01) O texto destaca 

 

(A) a substituição dos meios de transportes convencionais 

após o advento da internet. 

(B) as transformações ocorridas no mundo inteiro em 

todos os campos da atuação humana com o surgimento 

da internet. 

(C) a evolução tecnológica através da internet como meio 

indispensável para a relação entre as pessoas. 

(D) os vários benefícios propiciados às pessoas pela 

internet, citando os relacionados com o 

desenvolvimento no campo do conhecimento. 

 

02) Uma das alternativas NÃO encontra respaldo no texto, 

marque-a: 

 

(A) Os avanços trazidos pela internet são visíveis em todo 

o mundo, e no Brasil também. Contudo,  ainda é 

necessário que se tenha cuidado com o seu uso. 

(B) A internet trouxe novos tempos através do  uso deste 

instrumento que revolucionou a vida das pessoas, 

principalmente porque se pode navegar com segurança 

absoluta. 

(C) Ao mesmo tempo em que a Internet está permitindo 

um mundo mais eficiente e mais conectado, ela está 

também está dando aos criminosos uma possibilidade 

eficiente para o cometimento de atos ilícitos. 

(D) A internet veio para ficar e facilitar a vida das pessoas, 

não interessando a idade. 

 

 

 

 

03) Ocorre predicado verbo nominal em 

 

(A) “o conhecimento era transferido de pai para filho” 

(L.6/7). 

(B) “A quantidade de informações disponível é gigante” 

(L.9/10). 

(C) “Uma das grandes vantagens da internet é a 

conveniência.” (L.11). 

(D) “Outra desvantagem da internet é a abordagem” 

(L.43). 

 

04) O vocábulo “se”, em “É claro que isto poderá ter o seu 

lado ruim, se não for bem explorado.” (L.16/17), 

expressa uma ideia de 

 

(A) Conclusão 

(B) Explicação. 

(C) Consequência. 

(D) Condição. 

 

05) Sobre questões de morfossintaxe presentes no texto, é 

correto afirmar: 

 

(A) O objeto direto de “existe” (L.2) é “um lado bom” 

(L.2) 

(B)  “ruim” (L.32) a sílaba tônica é a penúltima, por isso é 

paroxítona . 

(C) A expressão “ao conhecimento” (L.18) é paciente da 

ação  nominal. 

(D) a forma verbal “vivemos” (L.8) refere-se a um tempo 

passado concluído. 
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06) Ocorre ditongo e dígrafo, respectivamente, em 

 

(A) “ruim” (L.2) e “olhadinha” (L.24). 

(B) “reclamam” (L.34) e “fazendo” (L.29). 

(C) “extrair” (L.55) e “nossas” (L.55). 

(D) “suas” (L.54) e “tenha” (L.56). 

 

07) Exerce a mesma função sintática de “Antigamente” 

(L.27) a expressão da oração 

 

(A) “fato” (L.1). 

(B) “vivemos” (L.8). 

(C) “hoje” (L.15). 

(D) “pequenas” (L.39). 

 

08) Exerce função predicativa o termo 

 

(A)  “democratização” (L.5). 

(B) “educacional” (L.9). 

(C) “simplesmente” (L.5). 

(D) “bom” (L.54). 

 

09) A análise dos elementos linguísticos presentes no texto 

está correta em 

 

(A) “muitas”, em “Outra desvantagem da internet é a 

abordagem muitas vezes superficiais dos assuntos 

apresentados.” (L.43), é advérbio com de intensidade. 

(B) Se o termo “algumas” (L.52) for posposto ao termo 

com qual se refere não causa alteração de sentido no 

contexto. 

(C)  “O elemento de coesão textual “que”, em “que tinham 

acesso a educação, limitava-se aos livros.” (L.7), 

pertence a mesma classe gramatical de “que”,  em “que 

pessoas usam a internet para praticar crimes” (L.41). 

(D) “A substituição de “há”, em “há vantagens” (L.1) por 

existem não causa alteração de sentido no contexto, 

mas a estrutura frasal, do ponto de vista sintático, 

passa a ter outra composição. 

 

10) Os termos “embora” (L.26) e “mas” (L.44) expressam 

ideia de 

 

(A) Condição e conclusão. 

(B) Alternância e adversidade. 

(C) Concessão e ressalva. 

(D) Causa e conseqüência. 

 

11) Exerce a mesma função sintática da expressão “dos 

assuntos” (L.43) 

 

(A) “da internet” (L.2). 

(B) “da educação” (L.5). 

(C) “de pai” (L.7). 

(D) “de todas as idades” (L.22). 

 

12) No texto, quantos aos elementos da língua, é correto o 

que se afirma em 

 

(A) Em “a internet deu voz às pessoas” (L.28), verifica-se 

a ocorrência de objeto direto e objeto indireto. 

(B) Tanto em “A internet é fato” (L.1) como em 

“Governos e educadores precisam urgentemente tirar 

proveito da internet” (L.8/9), o predicado é nominal. 

(C) Em “limitava-se aos livros.” (L.7), há uma ocorrência 

de verbo pronominal obrigatório. 

(D) Em “existe um lado bom” (L.2), o verbo é transitivo 

direto. 

 

13) A alternativa que apresenta a divisão silábica correta é 

 

“Poderia” (L.6),  “conhecimento.” (L.8),  “pauta” (L.15),  

“gratuita” (L.18),  “maioria” (L.19). 

(A) “Po-de-ri-a” (L.6),  “a-ce-sso” (L.7), “vi-deo” (L.10). 

(B) “gra-tu-i-ta” (L.18),  “ma-i-o-ria” (L.19), “me-io” 

(L.23). 

(C) ““Po-de-ria” (L.6),  “a-ces-so” (L.7), “vi-de-o” (L.10). 

(D) “gra-tui-ta” (L.18),  “mai-o-ri-a” (L.19), “mei-o” 

(L.23). 

 

14) As palavras “ideia” (L.41), “educação” (L.5) e 

“próximas” (L.21) são, respectivamente,  

 

(A) “paroxítona, paroxítona, paroxítona.  

(B) “oxítona, oxítona, proparoxítona. 

(C) paroxítona, oxítona e proparoxítona. 

(D) Proparoxítona, oxítona e proparoxítona. 

 

15) As palavras “infelizmente” (L.50) e “conhecimento” 

(L.29) derivam, primária e respectivamente, de um 

 

(A) Verbo e substantivo. 

(B) Adjetivo e verbo. 

(C) Substantivo e verbo. 

(D) Adjetivo e adjetivo. 
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16) A razão entre o MMC (mínimo múltiplo comum) e o 

MDC (máximo divisor comum) dos números 35 e 21 

é: 

 

(A) 0,5 

(B) 15 

(C) 25 

(D) 115 

 

17) Dona Eugênia frita vinte pastéis em vinte minutos. 

Quantos pastéis bolinhos ela irá cozinhar se trabalhar 

durante quatro horas? 

 

(A) 100 pastéis 

(B) 200 pastéis 

(C) 240 pastéis  

(D) 40 pastéis 

 

18) Sabendo que o MDC de dois números A e B é 2𝑥 ∙ 5. 

Se A = 23 ∙ 3² ∙ 5² e B =  22 ∙ 5𝑦 ∙ 7², então o valor 

do produto de x por y é: 

 

(A) 
3

4
 

(B) 0 

(C) 1 

(D) 2 

 

19) Qual o valor da expressão a seguir: 

 

{[4 + 3 (−3 −
5

4
÷ 0,75 + 2) + 7] + 1} 

 

(A) É um número nulo. 

(B) É um número decimal. 

(C) É um número inteiro positivo. 

(D) É um número inteiro negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

20) Um grupo de cinco alunos gastou vinte quatro dias 

para realizar uma certa tarefa. Considerando a mesma 

proporção, quantos dias levarão trinta alunos para 

realizar 
3

4
 da mesma tarefa? 

 

(A) 3 dias. 

(B) 6 dias. 

(C) 35 dias. 

(D) 49 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Nas metazoonoses, o agente 

 

(A) necessita passar por hospedeiro invertebrado para que 

o seu ciclo se complete. 

(B) pode persistir com passagens sucessivas por uma única 

espécie de animal vertebrado. 

(C) necessita obrigatoriamente passar por duas espécies 

distintas de animais vertebrados para que o seu ciclo 

se complete.  

(D) necessita passar por transformações que ocorrem no 

ambiente externo em ausência de parasitismo. 

 

22) Parazoonoses são doenças em que o ciclo biológico 

pode se completar com dois animais vertebrados, 

porém, que eventualmente podem atingir seres 

humanos, como por exemplo: 

 

(A) Toxocaríase. 

(B) Raiva canina. 

(C) Complexo Equinococose-Hidatidose. 

(D) Febre Maculosa. 

 

23) Agentes de doenças que são perpetuados pela 

transmissão entre animais, porém que podem 

eventualmente acometer seres humanos são 

denominados de: 

 

(A) Zooanthroponoses 

(B) Amphixenosis. 

(C) Bhilogiozoonoses. 

(D) Antropozoonoses. 

 

24) Sobre as manifestações clínicas da leishmaniose nos 

animais, assinale a opção ERRADA. 

 

(A) Embora a maioria dos animais infectados encontre-se 

em ótimo estado geral, em cães sintomáticos as 

manifestações clínicas da doença podem ser 

inespecíficas e incluir febre, anemia, emagrecimento e 

caquexia em seu estágio final. 

(B) As alterações dermatológicas são as manifestações 

clínicas mais comuns da leishmaniose visceral canina 

(LVC) e podem ocorrer na ausência de outros 

sintomas. 

 

 

 

 

 

 

(C) Com a progressão da doença, a multiplicação das 

formas amastigotas produz processo inflamatório 

levando à ulceração superficial da pele. 

(D) A forma cutânea clássica da leishmaniose visceral 

caracteriza-se por uma dermatite esfoliativa 

pruriginosa, com presença de escamas branco 

prateadas. 

 

25) Em animais observa-se as seguintes formas de 

leishmaniose: 

 

(A) cutânea e mucocutânea. 

(B) visceral e cutânea. 

(C) visceral e mucocutânea. 

(D) cutânea difusa e visceral. 

 

26) Observe os itens a seguir sobre a prevenção e controle 

da leishmaniose. 

 

I. A diminuição da transmissão da doença deve ser 

baseada fundamentalmente no controle de vetores. O 

combate ao vetor deve ser feito por meio de borrifação 

do domicílio e peri domicilio com organoclorados, 

organofosforados e piretróides, limpeza de quintais e, 

principalmente, educação sanitária da população. 

II. Medidas para proteger individualmente cães incluem 

manter o animal dentro de casa ou em canis telados no 

período de maior atividade do vetor, e uso de 

inseticidas tópicos como permetrina e deltametrina em 

soluções, spot-on, sprays e coleiras. 

III. O desenvolvimento de uma vacina efetiva contra a 

leishmaniose visceral canina tem sido objeto de 

inúmeras pesquisas. Por se tratar de uma zoonose 

transmitida pela picada de um flebotomíneo, o ideal é 

que a vacina não só confira imunidade celular, 

impedindo a infecção e o desenvolvimento de 

sintomas, como também impeça a transmissão do 

parasita, caso o animal vacinado adquiria a infecção, 

mesmo mantendo-se assintomático. Não basta que a 

doença seja evitada, pois animais assintomáticos 

também possuem capacidade de infectar 

flebotomíneos. Vacinas com estas qualidades 

resultariam na prevenção da enfermidade canina e, 

provavelmente, na diminuição da incidência de casos 

da doença em seres humanos. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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É correto o que se a firma em: 

(A) I, II, III e IV 

(B) I e IV 

(C) II e III 

(D) I 

 

27) “É a ocorrência de determinada doença que acomete 

sistematicamente populações em espaços 

característicos e determinados, no decorrer de um 

longo período (temporalmente ilimitada), e que 

mantêm uma incidência relativamente constante, 

favorecendo variações cíclicas e sazonais” 

 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 

(A) epidemia. 

(B) pandemia 

(C) endemia. 

(D) epidemiologia. 

 

28) Sobre a leptospirose animal, assinale a opção correta. 

 

(A) É uma zoonose na qual os animais são hospedeiros 

primários, essenciais para a persistência dos focos da 

infecção, e os seres humanos são hospedeiros 

acidentais, terminais, pouco eficientes na perpetuação 

da mesma. 

(B) A penetração da leptospirose ocorre apenas através de 

mucosas (ocular, digestiva, respiratória, genital). 

(C) As leptospiras podem hospedar-se somente em 

mamíferos. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.  

 

29) Acerca dos aspectos clínicos da leptospirose animal, 

assinale a opção ERRADA. 

 

(A) Em bezerros jovens, pode ser observado um quadro 

febril com icterícia e hemoglobinúria, o qual solicita o 

estabelecimento de um diagnóstico diferencial com a 

tristeza parasitária (infecção por hematozoários). 

(B) Nos equinos as manifestações clínicas mais 

frequentemente associadas à leptospirose são o 

comprometimento do globo ocular com o 

aparecimento de uma conjuntivite recidivante, que 

pode evoluir para a cegueira, caso não seja introduzido 

o tratamento adequado, abortamento esporádico e 

infertilidade.  

(C) Em suínos jovens, pode haver a infecção da glândula 

mamária e o quadro clínico é o de uma mastite atípica, 

com sensível diminuição da secreção láctea, úbere 

flácido e o leite manchado por coágulos de sangue. 

(D) Dentre os animais de companhia mantidos nas áreas 

urbanas junto ao domicílio humano, a leptospirose 

pode acometer o cão doméstico, provocando quadros 

febris com sinais variáveis de hemorragias, icterícia e 

uremia com alto grau de letalidade e óbito decorrente 

das insuficiências hepática e renal. 

 

30) Sobre o diagnóstico da leptospirose animal, observe os 

itens a seguir. 

 

I. o diagnóstico da leptospirose animal deve apoiar-se na 

integração dos informes clínicos-epidemiológicos 

com os dos resultados dos exames laboratoriais. 

II. A confirmação definitiva da infecção assenta-se na 

demonstração da presença do microrganismo ou dos 

anticorpos específicos. 

III. A soroaglutinação microscópica é o procedimento 

laboratorial mais amplamente empregado para o 

diagnóstico etiológico da infecção animal. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e III 

(B) I 

(C) II 

(D) I, II e III 
 

31) A respeito da dengue, assinale a opção ERRADA. 
 

(A) Quando o Aedes aegypti encontra condições ideais 

para seu desenvolvimento e proliferação, ocorre uma 

grande infestação do mosquito. 

(B) Tem como agente etiológico um arbovírus do gênero 

flavivírus da família flaviridae do qual existem quatro 

sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4 

(C) A transmissão ocorre por meio da picada da fêmea da 

espécie vetora do Aedes aegypti 

(D) Há transmissão da dengue por contato direto com um 

doente ou suas secreções. 
 

32) O desenvolvimento do Aedes aegypti ocorre através 

de metamorfose completa, compreendendo as 

seguintes fases:  
 

I. ovo. 

II. larva. 

III. pupa. 

IV. adulto 
 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 1 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 2 
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33) A prevenção e controle da dengue é uma tarefa que 

exige um esforço em conjunto de todos, através de 

simples medidas como: 

 

I. Deixar caixas d'água abertas. 

II. Realizar limpeza das calhas. 

III. As caixas d'água e cisternas dos prédios devem ser 

limpas com frequência. 

IV. Recipientes plásticos devem ser furados antes do 

descarte. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e IV 

(B) II, III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) I, II e III 

 

34) A vistoria em locais públicos ou privados onde haja 

condições ambientais ou presença de animal que 

possam estar oferecendo risco de transmissão de 

zoonoses ou de acidentes causados por animais 

peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde 

pública, visando avaliar as condições higiênico-

sanitárias, orientar as pessoas do local sobre as 

medidas a serem adotadas, bem como definir as ações 

necessárias para minimizar riscos, incluindo medidas 

de controle de animais obedecendo às normas 

vigentes, é denominada de: 

 

(A) Inspeção zoossanitária. 

(B) Inspeção agrícola. 

(C) Inspeção sanitária. 

(D) Inspeção alimentar. 

 

35) O (a) _______________ é a restituição ou recuperação 

de animal sob guarda da Unidade de Vigilância em 

Zoonoses (UVZ), por seu proprietário ou preposto, 

que ficará sob sua guarda ou posse responsável. 

 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna 

acima. 

(A) Recepção de animal de relevância à saúde pública. 

(B) Resgate de animal 

(C) Risco sanitário 

(D) Recolhimento de animal de relevância à saúde pública: 

 

 

 

 

 

36) As ações, as atividades e as estratégias de educação em 

saúde relacionadas aos animais domésticos e 

domesticados são voltadas para prevenção de 

zoonoses, visando à promoção da saúde humana, 

diferenciando-se dos programas de guarda ou posse 

responsável de animais que visam, primordialmente, à 

saúde animal, ao bem-estar animal ou à segurança 

pública e ao trânsito. Os proprietários e/ou guardiões 

de animais devem ser orientados sobre: 

 

I. Manter limpos os ambientes de alojamento, abrigo e 

manutenção de animais domésticos e/ ou 

domesticados, com higienização e desinfecção 

periódica, a fim de evitar a aproximação e a 

proliferação de vetores e animais sinantrópicos. 

II. Administração de produtos para controle de 

endoparasitas e/ou ectoparasitas, considerando a 

possibilidade da ocorrência de verminoses zoonóticas. 

III. Manter seus animais domiciliados, para minimizar o 

risco de contraírem zoonoses na rua e transmitirem 

para as pessoas dentro do domicílio. 

IV. Vacinar seu cão e gato contra a raiva, conforme 

situação epidemiológica local. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I, III e IV 

(B) I, II, III e IV 

(C) III e IV 

(D) I e II 

 

37) São medidas a serem informadas pelas ações de 

educação em saúde para a prevenção e o controle de 

doenças transmitidas por vetores, EXCETO: 

 

(A) Evitar a geração, o acondicionamento e o destino 

inadequado de resíduos, capazes de favorecer a 

atração e a proliferação de vetores. 

(B) Usar produtos repelentes, especialmente nos horários 

de maior atividade vetorial. 

(C) Usar barreiras físicas para vedação e tamponamento de 

rachaduras, aberturas e frestas nas paredes, no telhado, 

nas portas e nas janelas, como a telagem, utilizar 

argamassa, cimento, ou reboco, reposição de telha, 

mosquiteiro, telas metálicas, entre outros. 

(D) Permitir o acúmulo de água sem a devida vedação do 

local, de maneira que os vetores tenham acesso, em 

torno de habitações. 
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38) Biossegurança pode ser definida como  

 

(A) o conjunto de medidas que visam dificultar ou impedir 

a penetração, a instalação e a proliferação de roedores 

num determinado local/área. 

(B) o conjunto de ações, atividades e estratégias 

executadas pelos órgãos de Meio Ambiente para 

modificar (de forma permanente) o ambiente, 

mediante condições ambientais desfavoráveis. 

(C) a condição de segurança alcançada por um conjunto de 

ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou 

eliminar riscos inerentes às atividades que possam 

comprometer a saúde humana, animal e o meio 

ambiente. 

(D) o conjunto de medidas e práticas de manipulação do 

meio ambiente (alteração do ambiente de forma 

temporária) que visam dificultar, reduzir ou eliminar, 

quando possível, as condições ambientais favoráveis à 

manutenção e à reprodução das populações de vetores 

e de animais sinantrópicos. 

 

39) É uma doença infecciosa febril aguda, causada por 

um vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui 

dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há 

transmissão em área rural ou de floresta) e urbano. O 

vírus é transmitido pela picada dos mosquitos 

transmissores infectados e não há transmissão direta 

de pessoa a pessoa. Os vetores silvestres têm hábito 

diurno, realizando o repasto sanguíneo durante as 

horas mais quentes do dia, sendo os vetores dos 

gêneros Haemagogus e Sabethes, geralmente, mais 

ativos entre às 9h e 16h da tarde. 

 

A doença citada acima é: 

(A) Febre amarela. 

(B) Tuberculose. 

(C) Sarampo. 

(D) Salmonelose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40) A vigilância sanitária de alimentos tem como principal 

atribuição a fiscalização de locais que produzem, 

transportem e comercializem alimentos com vistas a 

promover a boa prática na produção e manipulação de 

alimentos, que possibilitem minimizar ou eliminar os 

potenciais riscos que a concepção ou a manipulação 

inadequada desses produtos e serviços podem causar 

ao consumidor. Dentre as principais atividades, podem 

ser destacadas: 

 

1. Investigação de surtos alimentares. 

2. Fiscalização para liberação de licença sanitária. 

3. Análise da rotulagem de alimentos. 

4. Coleta de alimentos. 

 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 3 

(B) 7 

(C) 5 

(D) 10 

 

 

 

 


