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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no 
Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão 
Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta 
(11 páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este 
não será substituído sob qualquer alegação .   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 ( cinquenta)  questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas  (A, B, C e D), valendo 1,80 (um ponto e oitenta centésimos)  cada, 
devendo o candidato obter no mínimo  60% de acerto  para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos 

números. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), 
toda a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE  o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . 
Evite deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da 

Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas  e ao terminá-la entregue ao fiscal o 

Caderno de Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da 
Prova. A não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu 

término, poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 26/06/2018, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 21/07/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 08, de 10/04/2018 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Especialista em Saúd e – MÉDICO VETERINÁRIO 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) Qual das alternativas abaixo cita 
testes sorológicos de triagem e 
confirmatório, respectivamente, para 
brucelose segundo o PNCEBT (Programa 
Nacional de Controle e Erradicação da 
Brucelose e da Tuberculose Animal)? 
 
A) Teste de Soroaglutinação em Tubos 
(SAT) e Teste do 2-Mercaptoetanol (2–
ME). 
B) Teste do 2-Mercaptoetanol (2–ME) e 
Fixação de Complemento (FC). 
C) Teste de Soroaglutinação em Tubos 
(SAT) e Teste de Soroaglutinação com 
Antígeno Acidificado Tamponado (AAT). 
D) Teste do Anel do Leite e Teste de 
Soroaglutinação em Tubos (SAT). 
 
 
02) A febre aftosa é uma das mais 
importantes doenças infecciosas hoje em 
dia pelas perdas que pode causar na 
economia nacional. Uma das medidas de 
controle e erradicação adotada é a 
vacinação. Sobre a vacina e a vacinação 
da febre aftosa é INCORRETO o que se 
afirma em: 
 
A) A vacina contém as cepas A, B e C 
atenuadas e adição de adjuvantes 
oleosos. 
B) A vacinação é obrigatória em todo 
território nacional, menos em Santa 
Catarina que já tem o status de livre sem 
vacinação. 
C) Embora a doença ocorra em todos os 
animais biungulados, domésticos e 
selvagens, a vacinação só é obrigatória 
em bovinos e bubalinos. 
D) A vacinação ocorre duas vezes por 
ano, maio e novembro, no estado de São 
Paulo, podendo sofrer alterações de 
calendário nos demais estados. 
 
 
03) Doenças de notificação compulsória 
ou obrigatória são enfermidades que 
devem ser comunicadas aos órgãos 
competentes quando suspeitas e/ou 
diagnosticadas. Qual a alternativa que 

lista as doenças que requerem notificação 
mensal de casos confirmados? 
 
A) Leptospirose, diarreia viral bovina e 
garrotilho (adenite equina). 
B) Peste bovina, febre aftosa e mormo. 
C) Peste suína clássica, brucelose e 
tuberculose. 
D) Influenza aviária, maedi-visna e raiva. 
 
 
04) A terapia antimicrobiana tem como 
base a toxicidade seletiva, matar ou inibir 
os microrganismos sem prejuízo para o 
organismo do hospedeiro. As interações 
dos antimicrobianos com as células 
bacterianas ocorrem em determinados 
alvos dependendo do grupo a que eles 
pertencem. Podemos citar como exemplo: 
 
A) Os beta-lactâmicos, são bactericidas e 
inibem a síntese proteíca. 
B) Os glicopeptídeos, são bactericidas e 
inibem a síntese da parede celular 
bacteriana. 
C) Os aminoglicosídeos, são bactericidas 
que alteram a síntese do DNA bacteriano. 
D) As quinolonas, são bactericidas e 
alteram a função dos ribossomos 
bacterianos. 
 
 
05) A Raiva é uma enfermidade infecto-
contagiosa, viral aguda e fatal. Infecta os 
mamíferos, inclusive o homem, e 
caracteriza-se pelo acometimento do 
Sistema Nervoso Central. Sobre a 
epidemiologia da Raiva é CORRETO 
afirmar: 
 
A) O período de incubação, em cães, é de 
dez dias. 
B) Os morcegos são as principais fontes 
de infecção no ciclo urbano. 
C) A mordedura é uma via de transmissão 
bastante eficiente, uma vez que o vírus é 
eliminado pela saliva. 
D) O animal infectado começa a eliminar 
o vírus quando os sinais clínicos já estão 
estabelecidos. 
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06) Nos procedimentos cirúrgicos, mesmo 
quando são mantidas as técnicas 
assépticas, podem ocorrer infecções da 
ferida cirúrgica comprometendo 
seriamente o resultado da cirurgia e, em 
casos mais graves, até levar o animal a 
óbito. Quais cuidados devemos tomar 
para evitar tais contaminações? 
 
A) Não prolongar o tempo anestésico, 
para cada hora a mais de cirurgia o risco 
de infecção aumenta em 30%. 
B) Administração profilática de 
antimicrobianos 24 horas antes da incisão 
cirúrgica. 
C) Sutura apropriada e diminuição do 
espaço morto. 
D) Lavagem abundante com solução 
fisiológica e manipulação delicada dos 
tecidos. 
 
 
07) Os animais de produção, em 
particular os animais em regime de 
confinamento, podem sofrer intoxicação 
alimentar por ingestão de ureia, 
suplemento alimentar utilizado para 
fornecer amônio (NH4

+) para síntese de 
proteína microbiana. O tratamento para 
essa intoxicação é o fornecimento de 
ácido acético (vinagre) com o objetivo de: 
 
A) Aumentar o pH do rúmen e aumentar a 
velocidade de hidrólise da ureia. 
B) Aumentar o pH do rúmen e diminuir a 
velocidade de hidrólise da ureia. 
C) Diminuir o pH do rúmen e aumentar a 
velocidade de hidrólise da ureia. 
D) Diminuir o pH do rúmen e diminuir a 
velocidade de hidrólise da ureia. 
 
 
08) Sobre a interpretação do leucograma 
é INCORRETO afirmar: 
 
A) A contagem diferencial de leucócitos 
expressa em porcentagem é suficiente 
para uma correta interpretação do exame. 
B) A neutrofilia pode aparecer por 
estresse agudo ou exercício físico. 
C) Eosinofilia crônica é comum em 
doenças teciduas tais como pele, pulmões 
e útero. 
D) Linfopenia severa pode estar 
associada à síndrome de Cushing. 
 
 

09) Existem dois métodos pelos quais 
podemos tornar um animal artificialmente 
imunizado a uma determinada doença 
infecciosa. Sobre esses métodos é 
CORRETO afirmar: 
 
A) A imunização passiva confere 
imunidade imediata e duradoura. 
B) A imunização ativa confere imunidade 
imediata e duradoura. 
C) A imunidade passiva confere 
imunidade imediata e temporária. 
D) A imunidade ativa confere imunidade 
imediata e temporária. 
 
 
10) São características do sistema 
imunoadquirido, EXCETO: 
 
A) Reconhecer antígenos estranhos e 
reagir a eles. 
B) Produção de células de memória. 
C) Resposta à invasão de antígenos com 
imunidade celular e humoral. 
D) Fagocitar e digerir antígenos 
invasores. 
 
 
11) Para evitar resultados falso-negativos 
o médico veterinário escolheu um exame: 
 
A) Mais específico. 
B) Mais sensível. 
C) Mais preciso. 
D) Mais exato. 
 
 
12) Sobre as provas de tuberculinização, 
segundo o PNCEBT (Programa Nacional 
de Controle e Erradicação da Brucelose e 
da Tuberculose Animal), é CORRETO o 
que se afirma em: 
 
A) O teste da prega caudal (TPC) pode 
ser utilizado como teste de rotina, 
exclusivamente em estabelecimentos de 
criação especializados na pecuária de 
leite. Será inoculado a PPD bovina seis a 
dez centímetros da base da cauda, na 
junção das peles pilosa e glabra, um 
aumento igual ou maior que 2 mm na 
região é considerado positivo. 
B) O Teste Cervical Simples (TCS) é o 
teste confirmatório recomendado, será 
inoculado por via subcutânea a 
tuberculina PPD bovina, na dosagem de 
0,1 mL, na região cervical ou na região 
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escapular de bovinos, devendo a 
inoculação ser efetuada em um mesmo 
lado de todos os animais do 
estabelecimento de criação. 
C) Os animais positivos e reagentes 
inconclusivos poderão ser submetidos a 
um teste confirmatório, num intervalo 
mínimo de 30 dias entre os testes. Caso o 
resultado seja positivo ou inconclusivo 
novamente o animal será eutanasiado. 
D) O Teste Cervical Comparativo (TCC) é 
o teste confirmatório utilizado em animais 
inconclusivos ao Teste Cervical Simples e 
reagentes ao Teste da Prega Caudal. É 
também recomendado como teste de 
rotina para estabelecimentos de criação 
com ocorrência de reações inespecíficas, 
estabelecimentos certificados como livres 
e para estabelecimentos de criação de 
bubalinos, visando garantir boa 
especificidade diagnóstica  
 
 
13) A toxoplasmose é uma enfermidade 
parasitária de caráter zoonótico, 
particularmente grave para crianças, 
idosos e gestantes. Sobre a epidemiologia 
da toxoplasmose é correto o que se 
afirma, EXCETO:  
 
A) A ingestão de carne de cordeiro mal 
cozida é considerada uma importante via 
de transmissão. 
B) O leite de cabra fervido ou 
pasteurizado é considerado fonte de 
infecção, por conter a forma esporulada 
do agente considerada bastante 
resistente.  
C) As fezes dos gatos que eliminam o 
agente, devem ser imediatamente 
descartadas, pois no momento da 
eliminação os ovos não são infectantes. 
D) Lavar rigorosamente os alimentos e as 
mãos após jardinagem diminui a chance 
de transmissão da enfermidade. 
 
 
14) De acordo com os determinantes de 
doenças podemos definir: 
 
A) Morbidade prevalente como sendo a 
medida da frequência de casos de uma 
doença existente numa população, no 
período considerado. 
B) Letalidade como indicador que reflete o 
risco de um indivíduo, de uma população, 

morrer por qualquer causa, durante o 
período considerado. 
C) Morbidade incidente como a frequência 
com que estão surgindo casos novos da 
doença, em uma população no tempo 
considerado. 
D) Natalidade como coeficiente que mede 
a velocidade relativa com que os 
nascimentos estão ocorrendo na 
população considerada. 
 
 
15) O controle dos microrganismos é de 
suma importância e envolve toda a 
microbiologia e não apenas aquela 
aplicada a medicina. Podemos citar 
métodos químicos e físicos que interferem 
nesse controle, tais como: 
 
A) A filtração é um método físico 
empregada na esterilização de 
substâncias termoestáveis e na entrada 
de salas ou ambientes onde qualquer 
microrganismo é indesejado. 
B) Os álcoois possuem muitas qualidades 
desejáveis dos desinfetantes. Agem 
desnaturando as proteínas e solubilizando 
os lipídeos dos microrganismos, isso 
explica por que o álcool absoluto é mais 
ativo. 
C) Entre os fenóis, o iodo sob forma de 
tintura, solução alcoólica a 2%, é 
bactericida e fungicida, porém não 
consegue destruir os esporos. É muito 
utilizado na prática cirúrgica por ter ação 
imediata. 
D) A pasteurização é um método físico 
utilizado para tratamento de algumas 
bebidas, tais como leite, sucos e chás, 
para eliminar possíveis patógenos 
veiculados por esses alimentos. Consiste 
em aquecer o produto a uma determinada 
temperatura por um determinado tempo e 
depois resfriar bruscamente. 
 
 
16) O Novo RIISPOA tem como objetivo 
auxiliar a interpretação e aplicação de 
novas regras sobre inspeção industrial e 
sanitária de produtos de origem animal, 
que determina: 
 
A) Na unidade de Beneficiamento de 
Produtos Cárneos é permitida a 
estocagem de produtos de outras 
naturezas, como leite e derivados. 
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B) A granja avícola só pode comercializar 
ovos em natureza, para elaboração de 
derivados o estabelecimento deve ser 
classificado como Unidade de 
Beneficiamento de Ovos e Derivados. 
C) A temperatura de armazenamento de 
leite pasteurizado para fabricação 
imediata de produtos lácteos deverá ser a 
37o C. 
D) As espécies de pescado de abate 
sujeitas à inspeção permanente são 
peixes e anfíbios. No caso de abate de 
répteis, a inspeção será realizada em 
caráter periódico. 
 
 
17) A mastite é uma inflamação da 
glândula mamária de etiologia complexa, 
caracterizada por alterações físico-
químicas, organolépticas, na celularidade 
do leite e patológicas no parênquima 
mamário dos animais domésticos. Sobre 
a mastite é INCORRETO afirmar: 
 
A) Os microrganismos que causam a 
mastite contagiosa necessitam dos 
animais para sua sobrevivência, 
encontrados na microbiota da pele, e 
transmitido para glândula mamária no 
momento da ordenha. 
B) A mastite ambiental, com tendência a 
cronicidade, tem como principal agente o 
Staphylococcus aureus, presente nas 
fezes, solo, água, ar, vetores e na cama 
dos animais. 
C) Na mastite clínica o leite apresenta 
alterações macroscópicas e 
simultaneamente, alguns animais, podem 
apresentar sinais clínicos de inflamação 
da glândula mamária. 
D) O CMT (California Mastitis Test) é 
utilizado como teste de diagnóstico 
indireto. A positividade é diretamente 
proporcional ao número de células 
somáticas presentes na amostra, visando 
ao diagnóstico da mastite subclínica. 
 
 
18) A leishmaniose visceral tanto nos 
cães como no homem é causada pelas 
Leishmania (L.) chagasi e Leishmania (L) 
infanto, sendo transmitidas pelo 
flebotomíneo Lutzomyia (Lutzomyia) 
longipalpis. As medidas de controle estão 
baseadas no diagnóstico precoce das 
fontes de infecção por diversas técnicas. 
Assinale a alternativa CORRETA.  

A) RIFI, reação de imunofluorescência 
indireta, realizada a partir do soro do 
animal. Considera-se como sororreagente 
e, por tanto, positivo animais com título 
igual ou superior a 40. 
B) A punção aspirativa de linfonodo é 
uma técnica direta onde se observa, em 
lâmina fixada e corada com corantes a 
base de Romanowsky, a forma 
promastigota do parasita. 
C) Isolamento em meio de cultura in vitro 
é uma técnica bastante utilizada pela 
facilidade de execução. São utilizados 
meios de cultura convencionais e o 
material incubado a 37o C, por 3 
semanas. Em caso de cultura positiva são 
observadas as formas amastigotas do 
parasita. 
D) Entre as técnicas biomoleculares, a 
reação em cadeia pela polimerase (PCR) 
tem demostrado boa perspectiva para o 
diagnóstico, pois é de fácil execução e 
custo acessível, porém tem demonstrado 
sensibilidade e especificidade variáveis. 
 
 
19) Mormo é uma zoonose infecto-
contagiosa, piogranolomatosa, 
caracterizada por lesões respiratórias, 
linfáticas e cutâneas, causada pela 
bactéria Burkholderia mallei. No Brasil, 
equídeos positivos para a doença devem 
ser sacrificados e o foco erradicado. As 
principais ações do programa de 
saneamento para erradicação dos focos 
de mormo, segundo a IN n. 24, de 5 de 
abril de 2004, são: 
 
A) Todas as ações de erradicação de foco 
em regime de saneamento, com animais 
confirmadamente positivos, são 
realizadas sob a responsabilidade do 
médico veterinário da propriedade. 
B) Deve-se isolar animais suspeitos e/ou 
com sinais clínicos compatíveis até o 
diagnóstico sorológico (imunodifusão em 
gel de ágar) e confirmatório (fixação de 
complemento). 
C) A suspensão da interdição será 
autorizada pelo serviço veterinário oficial 
do estado e comunicada ao proprietário e 
ao MAPA somente após a eutanásia de 
todos os animais positivos e mediante a 
negativa de todos os animais testados em 
duas provas de fixação de complemento, 
com intervalo de 45 a 90 dias. 
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D) Animais positivos em pelo menos um 
dos testes devem ser abatidos 
imediatamente ou até 20 dias da 
notificação do proprietário, em local pré-
determinado, sem indenização ao mesmo. 
 
 
20) A leptospirose é uma enfermidade 
com alta letalidade dos animais 
acometidos, sendo de grande 
preocupação em Saúde Pública em razão 
do potencial zoonótico. Apresenta grande 
variedade de sinais clínicos refletindo as 
lesões dos principais órgãos envolvidos 
na patogênese da enfermidade. Em 
relação a fisiopatogenia da leptospirose, é 
CORRETO o que se afirma em: 
 
A) O período de incubação costuma 
perdurar de 2 a 3 meses, mas é bastante 
variável. A resposta sérica do animal 
ocorre cerca de um mês pós-infecção.  
B) A leptospira ingressa no organismo do 
animal pela pele lesada e dissemina-se 
para os órgãos parenquimatosos (fígado, 
pulmões e baço) onde determina a 
leptospirúria. 
C) A produção de anticorpos promove o 
clearance das leptospiras do organismo, 
embora a bactéria possa permanecer em 
locais de difícil acesso do sistema imuno, 
como as células dos túbulos renais. 
D) O quadro de hemorragias, edemas, 
congestão e vasculite generalizada 
observado nos animais infectados é em 
decorrência da ação direta do patógeno 
nas células sanguíneas percussoras 
presentes na medula óssea. 
 

LEGISLAÇÃO SUS 
21) A Constituição Brasileira de 1988, em 
seu Art. 198, declara que “As ações e 
serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes”: 
 
A) Centralização, com direção única do 
Ministério da Saúde; Atendimento integral, 
com prioridade para as atividades 
preventivas sem prejuízo dos serviços 
assistenciais e privados; Participação de 
usuários. 
B) Descentralização, com direção única 
do Ministério da Saúde; Atendimento 
integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços 

conveniados; Participação do setor 
público, privado e comunidade. 
C) Descentralização, com direção única 
em cada esfera de governo; Atendimento 
integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; Participação da 
comunidade. 
D) Centralização, com direção única do 
Ministério da Saúde e delegação à outras 
instâncias; Atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, 
de acordo com a capacidade do sistema 
de saúde; Participação efetiva de 
entidades públicas, privadas e 
comunitárias envolvidas no sistema de 
saúde. 
 
 
22) São alguns dos objetivos para o 
fortalecimento da atenção básica, de 
acordo com Anexo II da portaria 
399/2006:  
 
I - Assumir a estratégia de saúde da 
família como estratégia prioritária para o 
fortalecimento da atenção básica, 
devendo seu desenvolvimento considerar 
as diferenças loco-regionais. 
II - Apoiar diferentes modos de 
organização e fortalecimento da Atenção 
Básica que considere os princípios da 
estratégia de Saúde da Família, 
respeitando as especificidades loco-
regionais. 
III - Consolidar e qualificar a estratégia de 
saúde da família nos pequenos e médios 
municípios, assim como, ampliar e 
qualificar a estratégia de saúde da família 
nos grandes centros urbanos. 
IV - Desenvolver ações de qualificação 
dos profissionais da atenção básica por 
meio de estratégias de educação 
permanente e de oferta de cursos de 
especialização e residência 
multiprofissional e em medicina da família. 
Com base nas afirmativas acima, assinale 
a alternativa CORRETA: 
 
A) Apenas I e II estão corretas.  
B) I, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas I, II e IV corretas. 
D) I, II, III, IV estão incorretas. 
 
 
23) A frase emblemática “A saúde é 
direito de todos e dever do Estado, 
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garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação”, evidenciou a necessidade 
da construção de um sistema de saúde 
público para a população brasileira. Ela 
consta na: 
 
A) Constituição/1988. 
B) Lei 11.225/91. 
C) Lei 8080/90. 
D) Lei 336/2006. 
 
 
24) Na Carta Magna brasileira de 1988 há 
referência em relação à participação da 
iniciativa privada no Sistema Único de 
Saúde (SUS), podendo-se dizer que: 
 
A) É vedada pois o SUS é público e sem 
fins lucrativos. 
B) Poderá participar do SUS no formato 
de seguro saúde, através de repasse 
financeiro do Ministério da Saúde via 
Fundo Federal de Saúde. 
C) Sua participação estará vinculada à 
Previdência Social de acordo com o 
disposto pelo Instituto Nacional de Seguro 
Social e Saúde INSS. 
D) Poderá participar de forma 
complementar do SUS, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 
 
 
25) O princípio do SUS que é entendido 
como o “conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema”, é:  
 
A) Universalidade. 
B) Integralidade. 
C) Equidade. 
D) Participação Social. 
 
 
26) Conforme definido na Lei 8142/90 
para que ocorra o repasse direto e 
automático de recursos para a cobertura 
das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios está 

condicionado ao cumprimento de algumas 
exigências, entre elas:  
 
A) Existência de acordos entre os órgãos 
executivos federais, estaduais e 
municipais. 
B) Acordo entre serviços complementares 
privados. 
C) Criação e existência do fundo 
municipal de saúde. 
D) Pactuação entre as microrregiões a 
serem atendidas. 
 
 
27) O SUS, de acordo com a Constituição 
Federal de 1988 e a Lei 8.080/1990, 
possui objetivos e atribuições, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I- Participar na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento 
básico. 
II- Definir as bases do programa nacional 
de habilitação.  
III- Executar ações de vigilância sanitária, 
epidemiológica e de saúde do 
trabalhador. 
IV- Fiscalizar e inspecionar alimentos, 
água e bebidas para consumo humano. 
V- Colaborar na proteção do meio 
ambiente. 
 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA:  
 
A) Apenas as afirmativas I, III, IV e V são 
verdadeiras. 
B) Apenas as afirmativas I, II, IV e V são 
verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas I, II, III e V são 
verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas II, III, IV e V são 
verdadeiras. 
 
 
28) O Pacto pela Saúde é um conjunto de 
reformas institucionais do SUS pactuado 
entre as três esferas de gestão (União, 
Estados e Municípios) com o objetivo de 
promover inovações nos processos e 
instrumentos de gestão, visando alcançar 
maior eficiência e qualidade das 
respostas do Sistema Único de Saúde. Ao 
mesmo tempo, o Pacto pela Saúde 
redefine as responsabilidades de cada 
gestor em função das necessidades de 
saúde da população e na busca da 
equidade. 
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 Na perspectiva de superar as 
dificuldades encontradas e apontadas, os 
gestores do SUS assumem o 
compromisso público da construção do 
PACTO PELA SAÚDE, que será 
anualmente revisado, com base nos 
princípios constitucionais do SUS, ênfase 
nas necessidades de saúde da população 
e que implicará o exercício simultâneo de 
definição de prioridades articuladas e 
integradas no(s) seguinte(s) 
componente(s): 
 
A) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa da 
NOAS, Pacto de Gestão. 
B) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do 
SUS, Pacto de Gestão. 
C) Pacto em Defesa da Gestão Ampliada 
e Compartilhada do SUS, Pacto pela Vida 
e Pacto em Defesa do SUS. 
D) Pacto pela Saúde, Pacto pelo 
Trabalho, Pacto pela Integralidade. 
 
 
29) São instâncias colegiadas do Sistema 
Único de Saúde, de acordo com a Lei 
8.142/90: 
 
A) Fundo Nacional de Saúde e Conselho 
de Secretários Municipais de Saúde. 
B) Comissão Tripartite e Câmara Técnica 
de Saúde. 
C) Diretoria Regional de Saúde e 
Comissão Bipartite. 
D) Conselhos de Saúde e Conferências 
de Saúde. 
 
 
30) O acordo de colaboração entre os 
entes federativos para a organização da 
rede de atenção à saúde é feito por meio 
de Contrato Organizativo da Ação Pública 
da Saúde-COAP. É objetivo do COAP: 
 
A) Receber as verbas e demandas 
judiciais referentes aos processos contra 
o Ministério da  Saúde. 
B) Estabelecer os critérios de inclusão 
das instituições não governamentais 
dentro do sistema de saúde brasileiro. 
C) Organizar e integrar as ações e os 
serviços de saúde, sob a 
responsabilidade dos entes federativos 
em uma Região de Saúde, com a 
finalidade de garantir a integralidade da 
assistência aos usuários. 

D) Organizar os repasses e contratos das 
instituições públicas e privadas que 
compõem a rede de assistência do SUS. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo e responda as 
questões de 31 a 33 : 
 
A fome é a realidade, o efeito e o sintoma 
da ausência de cidadania 
Não é por acaso que a palavra cidadania 
está sendo cada vez mais falada e 
praticada na sociedade brasileira. Uma 
boa onda democrática que vem rolando 
mundo afora chegou ao Brasil há algum 
tempo e tem nos ajudado a descobrir 
como dar conta do que acontece na vida 
pública. 
Cidadania é a consciência de direitos 
democráticos, é a prática de quem está 
ajudando a construir os valores e as 
práticas democráticas. No Brasil, 
cidadania é fundamentalmente a luta 
contra a exclusão social, contra a miséria, 
e mobilização concreta pela mudança do 
cotidiano e das estruturas que beneficiam 
uns e ignoram milhões de outros. E 
querer mudar a realidade a partir da ação 
com os outros, da elaboração de 
propostas, da crítica, da solidariedade e 
da indignação com o que ocorre entre 
nós. 
Um cidadão não pode dormir com um sol 
deste: milhares de crianças trabalhando 
em condições de escravidão, 
trabalhadores sobrevivendo com suas 
famílias num quadro de miséria e de 
fome, a exploração da mulher, a 
discriminação do negro, uma elite rica 
esbanjando indiferença num mundo de 
festas e desperdícios escandalosos, de 
banqueiros metendo a mão no dinheiro do 
depositante, da polícia batendo em preto 
e pobre. 
A fome é a realidade, o efeito e o sintoma 
da ausência de cidadania. O ponto de 
partida e de chegada das ações cidadãs. 
A negação radical da miséria é um 
postulado de mudança radical de todas as 
relações e processos que geram a 
miséria. É passar a limpo a história, a 
sociedade, o Estado e a economia. Não 
estamos falando de coisas abstratas, de 
boas intenções ou desejos humanitários 
de alguns. Cidadania é, portanto, a 
condição da democracia. O poder 
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democrático é aquele que tem gestão, 
controle, mas não tem domínio nem 
subordinação, não tem superioridade nem 
inferioridade. 
Uma sociedade democrática é uma 
relação entre cidadãos e cidadãs. É 
aquela que se constrói da sociedade para 
o Estado, de baixo para cima, que 
estimula e se fundamenta na autonomia, 
independência, diversidade de pontos de 
vista e sobretudo na ética – conjunto de 
valores ligados à defesa da vida e ao 
modo como as pessoas se relacionam, 
respeitando as diferenças, mas 
defendendo a igualdade de acesso aos 
bens coletivos. 
O cidadão é o indivíduo que tem 
consciência de seus direitos e deveres e 
participa ativamente de todas as questões 
da sociedade. Um cidadão com sentido 
ético forte e consciência de cidadania não 
abre mão desse poder de participação. 
Fonte: SOUZA, Herbert de. Poder do 
cidadão. Rio de Janeiro: IBASE – Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas. 
 
 
31) O texto do sociólogo brasileiro Herbert 
de Souza, o Betinho, é um texto 
argumentativo. Porque... 
 
A) narra a história de cidadãos que 
passam fome. 
B) expõe um problema social (a fome) e 
faz uma explanação sobre as razões para 
a existência desse problema, 
argumentando que ela é resultado da 
ausência de cidadania. 
C) expõe um problema social que resulta 
pela falta de conhecimento dos 
verdadeiros deveres do cidadão. 
D) descreve fatos reais sobre a ausência 
dos direitos do cidadão.  
 
 
32) “ As relações entre fome e cidadania” 
é o tema central do texto. Em qual das 
alternativas abaixo fundamenta esta 
afirmativa: 
 
A) O cidadão é o indivíduo que tem 
consciência de seus direitos e deveres e 
participa ativamente de todas as questões 
da sociedade. 
B) A fome é a realidade, o efeito e o 
sintoma da ausência de cidadania. 

C) O poder democrático é aquele que tem 
gestão, controle, mas não tem domínio 
nem subordinação, não tem superioridade 
nem inferioridade. 
D) A negação radical da miséria é um 
postulado de mudança radical de todas as 
relações e processos que geram a 
miséria. É passar a limpo a história, a 
sociedade, o estado e a economia. 
 
 
33) Na frase ”Cidadania é a consciência 
de direitos democráticos, é a prática de 
quem está ajudando a construir os valores 
e as práticas democráticas”. É CORRETO 
afirmar que os verbos destacados estão 
no seguinte tempo verbal: 
 
A) Futuro do pretérito do indicativo. 
B) Pretérito imperfeito do indicativo. 
C) Presente do indicativo. 
D) Futuro do presente do indicativo. 
 
 
34) “Dessa forma, o médico veterinário 
atualmente possui quatro áreas de 
especialização: ___Clínica, que atua com 
atendimentos, exames e pequenas 
cirurgias de animais de estimação; 
___Ambiental, que estuda animais 
silvestres em seu habitat natural , 
identificando espécies, doenças, e 
contribuindo para ___ preservação dos 
animais; e ___de Controle e tecnologia 
para Populações Animais, que estuda 
técnicas de desenvolvimento e trato de 
rebanhos”. 
Assinale a alternativa em que completa 
CORRETAMENTE as lacunas do texto: 
 
A) a, a, à, a. 
B) à, a, a, a. 
C) a, a, à, à. 
D) a, a, a, a. 
 
 
35)   Na frase: “Isso significa, além de 
tratar, orientar e educar, desenvolver 
valores de respeito, solidariedade e 
responsabilidade para com as criaturas 
viventes”. 
O pronome demonstrativo destacado 
estabelece uma relação de:  
 
 
A) Coesão. 
B) Coerência. 
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C) Coesão e Coerência. 
D) Textual. 
 
 
36)   Pode-se afirmar que as palavras 
“...solidariedade e responsabilidade...” 
pertencem a seguinte classe gramatical: 
 
A) Adjetivos. 
B) Advérbios. 
C) Substantivos. 
D) Preposição. 
 
A partir do texto abaixo, responda as 
questões de 37 a 40: 
 
Como o beija-flor maximiza o ganho de 
energia 
Os beija-flores são os menores 
vertebrados endotérmicos, isto é, cuja 
temperatura é mantida constante por 
processos regulatórios internos. Por isso, 
é natural que sua taxa metabólica 
específica, ou por unidade de massa, seja 
muito elevada. Esse é um princípio geral 
que relaciona a energia metabólica com a 
massa do animal. Mas há um outro motivo 
para esse alto metabolismo: é o seu modo 
de se alimentar, librando-se diante das 
fontes de néctar.  
J. M. Diamond e colaboradores (“Nature”, 
320, 62) determinaram a queima de 
energia por duas espécies de colibris, o 
Calypte anna e o Selasphorus rufus, com 
resultados praticamente iguais. Uma 
avezinha de 4,3 g tem taxa metabólica 
específica de 58 quilocalorias por 
quilograma-hora, cerca de 30 vezes a de 
um homem. Um musaranho de peso 
similar (Sorex sp.) tem taxa de 57. 
Com tão elevado metabolismo, o colibri 
deve passar a maior parte de seu dia 
ativo alimentando-se, para se manter vivo. 
John Gibb determinou que uma ave 
insetívora de 9 g, o Parus ater, tem de 
comer um inseto do tamanho de um 
afídeo de 2,5 em 2,5 segundos, ou um do 
tamanho de uma lagarta de 25 em 25 
segundos o dia todo, para sobreviver. 
O beija-flor vive basicamente de néctar. 
Um Hylocharis de 3 g, controlado por 
Scheihauer em viveiro, sugou durante um 
dia de 16 horas 22 g de água açucarada 
contendo 2,2g de açúcar, isto é, 73% de 
seu peso. Além disso, capturou 677 
drosófilas num total de 0,8 g, portanto 
27% do seu peso. O consumo diário de 

alimento era de 25 g, mais de oito vezes a 
massa de seu corpo. O Calypte ingere 
cerca de 180 refeições por dia, totalizando 
três vezes o seu peso corporal. 
Os estudos comportamentais da 
sequência com que os colibris visitam as 
flores numa planta, o número de flores 
que eles defendem e o volume de seu 
alimento têm mostrado de maneira 
consistente, segundo J. R. Krebs e F. H. 
Harvey (mesma revista, 18), que essas 
aves adotam estratégias alimentares que 
maximizam a taxa líquida de ganho de 
energia. 
Diamond revela que o colibri também 
possui um sistema digestivo eficientíssimo 
para extração do néctar e do açúcar 
contido nele. A colheita faz-se, conforme 
H. Sick, por um mecanismo capilar 
constituído pelo bico e pela língua, que 
funciona como bomba de puxar água. 
O alimento passa muito depressa pelo 
tubo digestivo: 15 minutos após a 
ingestão já aparecem nas fezes sinais de 
seu processamento, sendo de 49 minutos 
o tempo médio de retenção. Apesar dessa 
velocidade a ave consegue extrair 97% da 
glicose ingerida numa refeição. O 
intestino do colibri tem a mais alta taxa de 
transporte ativo de glicose e ao mesmo 
tempo a mais baixa permeabilidade 
passiva a esse açúcar já vista em 
vertebrados. 
O mais curioso é que, apesar de toda 
essa atividade, o colibri fica 75% de seu 
tempo acordado empoleirado e parecendo 
nada fazer. Diamond sugere que o que 
limita a velocidade da digestão é o tempo 
que o papo leva para esvaziar, quatro 
minutos para ficar pela metade após 
refeição de 100 microlitros. Durante esses 
quatro minutos de espera para abrir 
espaço no papo para nova refeição, o 
beija-flor fica pousado e minimiza seu 
gasto de energia. A pausa entre as 
refeições costuma ser de quatro minutos. 
Em suma, os colibris são por necessidade 
uns terríveis glutões que sabem como 
ninguém aproveitar a comida que ingerem 
e só repousam enquanto aguardam 
espaço para nova refeição e enquanto 
dormem. Nessa espera gastam 75% de 
seu tempo acordado. 
REIS, José. Como o beija-flor maximiza o 
ganho de energia. Folha de Paulo. Seção 
Ciência, 9 set. 2001. 
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37) De acordo com o texto pode-se 
AFIRMAR : 
 
A) Que os beija-flores são os menores 
invertebrados endotérmicos. 
B) Apresentação de um estudo sobre os 
hábitos alimentares e o metabolismo dos 
beija-flores. 
C) Para se manterem vivos, os beija-
flores devem se movimentar o dia inteiro. 
D) Além do néctar que é essencial para 
alimentar os beija-flores, há necessidade 
da mão humana, que deve colocar 
bebedouros com água açucarada.  
 
 
38)  O artigo de José Reis “como o beija– 
flor maximiza o ganho de energia”, é um 
gênero textual que costuma circular em: 
 
A) Enciclopédias impressas e virtuais. 
B) Revistas ou jornais. 
C) Dicionários e enciclopédias. 
D) Livros didáticos. 
 
 
39) As palavras sublinhadas na frase “os 
beija-flores são os menores vertebrados 
endotérmicos...”. É CORRETO afirmar 
que pertencem a qual classe gramatical: 
 
A) Substantivo composto e adjetivo. 
B) Substantivo coletivo e substantivo 
simples. 
C) Substantivo simples e adjetivo. 
D) Substantivo composto e substantivo 
simples. 
 
 
40) As palavras destacadas da frase: 
“Diamond revela que o colibri também 
possui um sistema digestivo eficientíssimo 
para extração do néctar e do açúcar 
contido nele”, pertence às seguintes 
classes gramaticais: 
 
A) Substantivo; verbo; verbo e 
preposição. 
B) Preposição; verbo; substantivo e 
verbo. 
C) Verbo; verbo; preposição e 
substantivo. 
D) Verbo; preposição; verbo; e 
substantivo. 
 

LEGISLAÇÃO 
 

41) O artigo 38, inciso IV da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 
1988, menciona que em qualquer caso 
que exija o afastamento para o exercício 
de mandato eletivo, seu tempo de serviço 
será contado. Para quais fins esse tempo 
será contado? 
 
A) Para fins de evolução na carreira. 
B) Para fins de averbação no órgão de 
origem. 
C) Para fins de aposentadoria. 
D) Para todos os efeitos legais, exceto 
para promoção por merecimento. 
 
 
42) Conforme o artigo 5º, inciso V da Lei 
Orgânica Municipal quem ou quais são os 
responsáveis em manter, com a 
cooperação técnica e financeira da União 
e do Estado, programas de educação e 
de saúde? 
 
A) Privativamente o Município. 
B) Privativamente o Estado. 
C) Privativamente a União. 
D) Privativamente a Secretaria de Saúde 
do Município. 
 
 
43) De acordo com o artigo 158 da Lei 
Orgânica Municipal, quando e onde é 
proibida a criação em larga escala de 
animais? 
 
A) Na área urbana do Município 
principalmente quando colocar em risco a 
integridade física da população. 
B) Na área rural do Município 
principalmente quando colocar em risco a 
integridade física da população. 
C) Na área rural do Município 
principalmente quando não houver 
campanha de vacinação antirrábica. 
D) Na área urbana do Município 
principalmente quando não houver 
campanha de vacinação antirrábica. 
 
 
44) De acordo com o artigo 40, § 1º, 
incisos I e II da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, quais os 
tipos de aposentadorias existentes para 
os servidores abrangidos pelo regime de 
previdência? 
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A) I – Por idade e II – Voluntariamente. 
B) I – Especial com redução de cinco 
anos na idade e no tempo de contribuição 
e II – Por tempo de serviço. 
C) I – Por invalidez Permanente e II – 
Compulsoriamente. 
D) I – Por tempo de serviço fictício (E. C. 
nº 19/96) e II – Por tempo de contribuição. 
 
 
45) De acordo com o artigo 25 da Lei 
Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 
2009 em qual hipótese a Administração 
poderá recusar-se a protocolar a petição? 
 
A) Em casos especiais. 
B) Em caso de desacato ao agente 
público. 
C) Em nenhuma. 
D) Na hipótese de ingresso de ação 
judicial. 
 
 
46) O “caput” do artigo 30 da Lei 
Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 
1994, prevê pena a ser aplicada ao 
servidor que praticar crime contra a 
Administração Pública ou Fé Pública. 
Qual é a pena? 
 
A) Demissão, 
B) Suspensão de 90 dias. 
C) Suspensão de 60 dias. 
D) Advertência. 
 
 
47) De acordo com o artigo 25-A, da Lei 
Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 
2002, as eleições para o Conselho 
Curador e Fiscal deverão ser convocadas 
com quantos dias de antecedência do 
término dos mandatos de ambos os 
Conselhos? 
 
A) 120 (cento e vinte) dias. 
B) 90 (noventa) dias. 
C) 75 (setenta e cinco) dias. 
D) 60 (sessenta) dias. 
 
 
48) Nos termos da Lei Municipal nº 5.949, 
de 02 de agosto de 2010, como são 
denominados os setores subordinados às 
Divisões com responsabilidade de 
acompanhamento, controle e execução 
de ações administrativas específicas de 
cada Divisão? 

A) Departamentos. 
B) Secretaria Executiva. 
C) Assessorias. 
D) Seções. 
 
 
49) Nos termos do artigo 26 da Lei 
Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 
2010, a quem compete acompanhar, em 
parceria com a Secretaria Municipal da 
Administração, o processo de implantação 
e desenvolvimento do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários - PCCS, em suas 
diferentes etapas? 
A) À Comissão de Desenvolvimento 
Funcional. 
B) À Divisão de Apoio ao Servidor. 
C) O Departamento de Folha de 
Pagamento e Pessoal. 
D) O Departamento de Concursos. 

  
 
50) O artigo 40, § 9º da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, 
menciona sobre (tempo de contribuição e 
tempo de serviço). O tempo de 
contribuição federal, estadual ou 
municipal será contado para efeito de 
aposentadoria.  E o tempo de serviço 
correspondente, será contado para qual 
efeito? 
 
A)Também para efeito de Aposentadoria. 
B) Para contagem reciproca. 
C) Para efeito de disponibilidade. 
D) Para progressão profissional. 
 
 


