
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 

 Verifique se este caderno contém trinta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfeição. 

Em caso de dúvida, comunique ao fiscal. 

 As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nessa 

sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você 

apontar como corretas. 

 O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for com-

pletado  o  processo  de  distribuição  dos  cadernos  de  questões,  incluído o tempo para o preenchimento do 

cartão de respostas. 

 Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua 

liberação pelo fiscal para sair do local de prova.  

Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após as 16h15min. 

 É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações 

constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas. 

 É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de 

aplicação da prova. 

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS 
 

 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de 

inscrição, área. 

 ASSINE no local indicado. 

 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão 

em caso de erro ou rasura. 

 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, UM NA COLUNA DAS 

DEZENAS e outro na COLUNA DAS UNIDADES. 

 Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse o nú-

mero 09 como resposta para ela, o cartão de respostas teria que ser preenchido 

da maneira indicada ao lado. 

 

Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

...................................................................................................................... destaque aqui ............................... 
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QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

01– Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

das Redes de atenção à Saúde (RAS) na atenção básica, 
assinale o que for correto. 

 
01) Universalidade. 
 

02) Moralidade. 
 

04) Equidade. 
 

08) Integralidade. 
 
                
 
 

 

02– Relacionado à Portaria no 3.390, que institui a Política 

Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for cor-
reto. 

 
01) Cabe ao hospital implantar os núcleos de Seguran-

ça do Paciente, de forma a elaborar um Plano de 
Segurança do Paciente, bem como garantir a im-
plantação dos Protocolos Básicos de Segurança do 
Paciente. 

 

02) Cabe ao hospital identificar e divulgar os profissio-
nais que são responsáveis pelo cuidado do paciente 
nas unidades de internação, nos prontos socorros, 
nos ambulatórios de especialidades e nos demais 
serviços. 

 

04) Cabe ao hospital implantar a visita aberta, de for-
ma a garantir a ampliação do acesso dos visitantes 
ao pronto-socorro e às unidades de internação,   
favorecendo a relação entre o usuário, familiares e 
rede social de apoio e a equipe de referência. 

 

08) Os usuários internados, especialmente os idosos, 
gestantes, crianças, adolescentes e indígenas, pos-
suem direito a acompanhante 24 (vinte e quatro) 
horas por dia. 
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03– Sobre a Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017, 

que aprova a Política de Atenção Básica no SUS, assina-
le o que for correto. 

 
01) Como prioridade de atendimento na Atenção Básica 

será feita uma classificação  baseada em idade, 
gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade,   
orientação sexual, identidade de gênero, estado de 
saúde, condição socioeconômica, escolaridade,   
limitação física, intelectual, funcional e outras. 

 

02) A Atenção Básica é a principal porta de entrada do 
sistema de saúde e centro de comunicação da Rede 
de Atenção à Saúde (RAS), que coordena o cuidado 
e ordena as ações e serviços disponibilizados na 
rede. 

 

04) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde 

individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tra-
tamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e vigilância em saúde. 

 

08) A Atenção Básica será ofertada parcialmente e gra-
tuitamente a algumas pessoas, de acordo com suas 
necessidades e demandas do território, conside-
rando os determinantes e condicionantes de saúde. 

 
                
 
 

 

04– A governança federativa do SUS é composta, também, 

por espaços onde a sociedade atua na política de saúde 
nas três esferas de governo, que são os conselhos de 
saúde e as conferências de saúde. Nesse contexto, assi-
nale o que for correto. 

 
01) Os conselhos de saúde são espaços institucionais 

presentes em cada esfera de governo, voltados   
para formular estratégias e controlar a execução da 
política de saúde, incluindo as questões relativas 
aos aspectos econômicos e financeiros. 

 

02) Além do Conselho Nacional e dos conselhos esta-
duais e municipais de saúde, exigidos pela legisla-
ção, há também conselhos regionais, locais e     
distritais, a exemplo dos conselhos dos distritos 
sanitários especiais indígenas. Esses últimos devem 
atuar sob a coordenação dos conselhos de saúde 
da esfera de governo correspondente. 

 

04) Os conselhos de saúde estão compostos  por re-
presentantes do governo, dos usuários, dos profis-
sionais de saúde e dos prestadores de serviços. A 
representação dos usuários é paritária em relação 
ao conjunto dos demais setores que compõem o 
conselho, sendo 25% das vagas para os trabalha-
dores da saúde e 25% para os gestores e presta-
dores da saúde. 

 

08) As conferências de saúde, realizadas uma vez por 
ano, ou num período menor, se conveniente,  pos-
suem um fundo de saúde que consiste na unidade 
orçamentária voltada para a gestão dos recursos 
destinados ao financiamento das ações e serviços  
de saúde, podendo ser públicos ou não. 
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05– Sobre algumas das Diretrizes do SUS e da Rede de 

Assistência de Saúde (RAS) a serem operacionalizadas 
na Atenção Básica, assinale o que for correto. 

 
01) Territorialização e Adstrição: permite o planeja-

mento, a programação descentralizada e o desen-

volvimento de ações setoriais e intersetoriais com 
foco em um território específico, com impacto na 
situação, nos condicionantes e determinantes da 
saúde das pessoas e coletividades que constituem 
aquele espaço e estão, portanto, adstritos a ele. 

 

02) População Adscrita: população que está presente 
no território da UBS, de forma a estimular o de-
senvolvimento de relações de vínculo e responsabi-
lização entre as equipes e a população, garantindo 
a continuidade das ações de saúde e a longitudina-
lidade do cuidado e com o objetivo de ser referên-
cia para o seu cuidado. 

 

04) Longitudinalidade do cuidado: reforça a importân-
cia da Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e 
articulando diferentes tecnologias de cuidado indi-
vidual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada 
capaz de construir vínculos positivos e intervenções 
clínica e sanitariamente efetivas, centrada na   
pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de 
autonomia dos indivíduos e grupos sociais. 

 

08) Ordenar as redes: pressupõe a continuidade da   
relação de cuidado, com construção de vínculo e 
responsabilização entre profissionais e usuários ao 
longo do tempo e de modo permanente e consis-
tente, acompanhando os efeitos das intervenções 
em saúde e de outros elementos na vida das    
pessoas, evitando a perda de referências e dimi-
nuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes 
do desconhecimento das histórias de vida e da falta 
de coordenação do cuidado. 

 
                
 
 

 

06– Sobre as doenças que estão na lista de agravos de noti-

ficação compulsória, assinale o que for correto. 
 

01) Síndrome da paralisia flácida aguda. 
 

02) Febre do Nilo. 
 

04) Diabetes. 
 

08) HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 
Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquiri-
da. 
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07– O Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde 

possui um conjunto de três instrumentos avaliativos dis-
tintos. Nesse contexto, assinale o que for correto. 

 
01) A observação que avalia uma característica própria 

e é através dela que informamos sobre o contexto 

em que estamos, para nele nos situarmos de forma 
satisfatória de acordo com normas e valores. 

 

02) Questionário dirigido aos usuários avalia a satisfa-
ção do usuário para com a assistência recebida  
pelos estabelecimentos a serem avaliados. 

 

04) Conjunto de indicadores, que avalia os resultados e 
corresponde a um conjunto variado de indicadores, 
construídos a partir dos vários bancos de dados ou 
sistemas de informação alimentados pelos estabe-
lecimentos. 

 

08) Roteiro de itens de verificação, que avalia basica-

mente os vários elementos da gestão e é composto 
por cinco blocos que, por sua vez, se subdividem 
em critérios ou tópicos. 

 
                
 
 

 

08– Sobre os Princípios do planejamento governamental no 

SUS, assinale o que for correto. 
 

01) As diretrizes estabelecidas por esse conjunto de 
normas podem ser elencadas em sete princípios 

gerais que orientam os gestores das três esferas 
da Federação. 

 

02) O planejamento consiste em uma atividade obriga-
tória e contínua, deve ser integrado à Seguridade 
Social e ao planejamento governamental geral. 

 

04) O planejamento deve estar articulado constante-
mente com o monitoramento, a avaliação e a ges-
tão do SUS; o planejamento deve ser ascendente e 
integrado. 

 

08) As diretrizes estabelecidas por esse conjunto de 

normas podem ser elencadas em cinco princípios 
gerais que orientam os gestores das três esferas 
da Federação. 
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09– Sobre a Política Nacional de Atenção Hospitalar no âm-

bito do SUS, assinale o que for correto. 
 

01) Acolhimento caracteriza-se pela escuta ética e 
adequada das necessidades de saúde do usuário no 
momento de procura ao serviço de saúde e na 

prestação de cuidados com a finalidade de atender 
à demanda com resolutividade e responsabilidade. 

 

02) Auditoria clínica caracteriza-se pelo protocolo pré-
estabelecido, com a finalidade de dar agilidade ao 
atendimento a partir da análise do grau de neces-
sidade do usuário, proporcionando atenção centra-
da no nível de complexidade e não na ordem de 
chegada. 

 

04) Apoio matricial é o suporte técnico especializado, 
que é ofertado a uma equipe interdisciplinar de  
saúde, a fim de ampliar seu campo de atuação e 
qualificar suas ações, invertendo a lógica da frag-
mentação dos saberes. 

 

08) Clínica ampliada é a administração de uma unidade 
ou órgão de saúde, como ambulatório, hospital, 
instituto e fundação, que se caracteriza como pres-
tador de serviços do SUS. 

 
                
 
 

 

10– O modelo federativo da Constituição Federal de 1988, 

sobre a descentralização das políticas públicas e dos re-

cursos fiscais, se compõe de quatro formas de distribuir 
as competências na organização das responsabilidades 
entre a União, os Estados e os Municípios. Sobre o as-
sunto, assinale o que for correto. 

 
01) Competências exclusivas são áreas cujo campo de 

atuação pertence ao domínio de somente uma das 
esferas da federação, não podendo ser delegadas a 
outras. 

 

02) Competências residuais são áreas cujo campo de 
atuação é compartilhado por, pelo menos, duas das 
três esferas da federação. 

 

04) Competências concorrenciais (conjuntas ou co-
muns) são caracterizadas por áreas cujo campo de 
atuação não seja de domínio exclusivo (ou privati-
vo) nem compartilhado. 

 

08) Competências privativas são caracterizadas por 
áreas cujo campo de atuação pertence ao domínio 
de somente uma das esferas da federação, poden-
do ser delegadas a outras. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

11– O Código de Ética do Médico Veterinário dá diretrizes 

para a conduta do profissional dentro de sua atuação. 
Em relação ao mesmo, assinale o que for correto. 

 

01) É dever do médico veterinário fornecer informações 
de interesse da saúde pública e de ordem econômi-
ca às autoridades competentes nos casos de en-
fermidades de notificação obrigatória e não obriga-
tória. 

 

02) É vedado ao médico veterinário divulgar os seus 
serviços como gratuitos ou com valores promocio-
nais. 

 

04) É dever do médico veterinário evitar agressão ao 
ambiente por meio de resíduos resultantes da    
exploração e da indústria animal que possam colo-
car em risco a saúde do animal e do homem. 

 

08) O médico veterinário não deve oferecer nem   
permitir que seus serviços profissionais sejam ofe-
recidos como prêmio de um sorteio. 

 
                
 
 

 

12– A gripe aviária é resultado da infecção das aves pelo 

vírus da influenza; todas as aves são consideradas sus-
cetíveis à infecção, embora algumas espécies sejam 
mais resistentes que outras. A doença provoca vários 

sintomas nas aves, os quais variam de uma forma leve 
até uma doença altamente contagiosa e extremamente 
fatal que pode resultar em grandes epidemias. Sobre 
essa zoonose emergente, assinale o que for correto. 

 
01) As manifestações clínicas associadas à infecção pe-

lo H5N1 variam de infecção assintomática e doença 
leve do trato respiratório superior à pneumonia 
grave e falência múltipla de órgãos. 

 

02) A medida profilática mais importante no combate 
ao contágio de Gripe Aviária é a vacinação, a qual 
deve ser feita em todas as pessoas com alto risco 
de contaminação por exposição a animais infecta-
dos. 

 

04) O agente etiológico da influenza aviária é um vírus 
RNA pertencente à família Orthomyxoviridae, gêne-
ro influenza A, tendo como exclusivo hospedeiro as 
aves. 

 

08) As zoonoses emergentes são doenças novas (exóti-
cas) e aquelas que reaparecem após período de 
declínio significativo ou com risco de aumento no 
futuro próximo, promovendo relevante impacto  
sobre o ser humano, devido à sua gravidade e à 
potencialidade de deixar sequelas e morte. 
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13– A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda, 

cujo agente etiológico é a Leptospira, e os principais re-
servatórios são roedores. A infecção humana resulta do 
contato direto da pele ou mucosas com urina de animais 
infectados. Sobre essa zoonose emergente, assinale o 
que for correto. 

 
01) O paciente infectado pode ser assintomático e ain-

da assim apresentar o poder de transmissibilidade. 
 

02) Um dos exames utilizados para o diagnóstico de 
Leptospirose é a coleta de urina dos pacientes sus-
peitos, para avaliação da amostra em microscópio 
de campo escuro, à procura de espiroquetas de 
Leptospira ssp. 

 

04) Essa patologia caracteriza-se como uma DTN, Do-
ença Tropical Negligenciada, assim como a Dengue 
e a Doença de Chagas. 

 

08) Possui distribuição endêmica no país, com ocorrên-
cia durante todos os meses do ano, principalmente 
em comunidades carentes, pós-enchentes e inun-
dações em áreas rurais ou em áreas urbanas onde 
prevalecem enchentes associadas a aglomerações 
populacionais com condições inadequadas de sane-
amento e alta infestação de roedores. 

 
                
 
 

 

14– Para homenagear o Dia Mundial do Meio Ambiente, no 

dia 5 de junho, o Conselho Federal de Medicina Veteri-
nária lança, em 2019, a cartilha sobre o Plano de Ge-
renciamento de Resíduos de Serviços de Saúde Animal 
Simplificado (PRGSSA). Com base na cartilha, assinale o 
que for correto. 

 
01) Sacos plásticos impermeáveis da cor preta são   

indicados para armazenar carcaças, membros,   
cadáveres de animais mortos e eutanasiados e são 
caracterizados na classe dos resíduos biológicos  
infectantes. 

 

02) Existe um processo que visa transformar as carac-
terísticas iniciais dos resíduos, objetivando a redu-
ção ou eliminação da carga microbiana e o risco de 
causar doença; esse processo é conhecido como 
Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
Animal (RSSA). 

 

04) Resíduos contendo substâncias químicas que po-
dem apresentar risco à saúde pública ou ao meio 
ambiente, dependendo de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxici-
dade, devem ser acondicionados em sacos plásti-

cos, impermeáveis, resistentes, de cor laranja, com 
simbologia de resíduo químico e dos riscos, seguin-
do as normas da ABNT. 

 

08) Os Resíduos de Serviços de Saúde Animal são divi-
didos em 6 grupos, são eles: Grupo dos Resíduos 
Infectantes, Grupo dos Resíduos Químicos, Grupo 
dos Resíduos Orgânicos, Grupo dos Rejeitos Radio-
ativos, Grupo dos Resíduos Comuns e Grupo dos 
Resíduos Perfurocortantes. 
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15– Em janeiro de 2020, veio à tona a suspeita de casos de 

intoxicação por dietilenoglicol (DEG), uma substância 
com teor tóxico que pode trazer inúmeros prejuízos à 
saúde, com destaque nas complicações neurológicas. 
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA), a substância foi encontrada em cin-

quenta e cinco lotes de amostras de cerveja de doze ró-
tulos distintos da cervejaria artesanal Backer. Esse caso 
alerta para a importância do cumprimento das normas 
sanitárias e a implementação de programas de certifica-
ção da qualidade e segurança na produção de alimentos 
e bebidas. Diante desse cenário, um termo que veio à 
tona é o conceito de Food Defense. Sobre esse conceito, 
assinale o que for correto. 

 
01) O conceito de Food Defense visa à exclusão das or-

ganizações, produtos e instalações que sofram 
qualquer risco de contaminação intencional, adulte-
ração de bebidas e alimentos. 

 

02) É o processo para garantir a segurança de alimen-
tos, ingredientes alimentares, ou embalagens de 
todas as formas de ataques maliciosos intencio-
nais, incluindo ataques motivados ideologicamente, 
levando à contaminação ou a produtos inseguros. 

 

04) Diz-se Food Defense o processo de prevenção de 
adulteração alimentícia intencional motivada por 
cunho financeiro. 

 

08) Food Defense e Food Fraud não são termos sinô-
nimos. 

 
                
 
 

 

16– A Salmonella emergiu como um grande problema avíco-

la e de saúde pública no Brasil a partir de 1993 e, desde 
então, vem trazendo inúmeros estragos para a avicultu-
ra e a manutenção da vida humana. Tendo em vista que 
esse microrganismo está frequentemente envolvido em 
surtos de doença de origem alimentar, assinale o que 
for correto. 

 
01) A Salmonella tem capacidade de transmissão verti-

cal e horizontal. 
 

02) Alimentos contaminados por Salmonella geralmen-
te têm aparência e cheiro normais. 

 

04) Temperaturas elevadas contribuem para a prolife-
ração indiscriminada do micro-organismo. 

 

08) Uma das medidas profiláticas mais comum é a    
lavagem correta das mãos. 
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17– Segundo a Portaria no 2.488, de 21 de outubro de 2011, 

que dispõe sobre o Núcleo Ampliado da Saúde da Famí-
lia (NASF) e os serviços de atenção básica no contexto 
do SUS do Brasil, assinale o que for correto. 

 
01) O médico veterinário pode atuar de forma multidis-

ciplinar em atividades conjuntas, tais como: inspe-
ção e supervisão de animais nas famílias, preven-
ção de zoonoses, ações de educação em saúde e a 
participação nos setores de gestão estratégica na 
Atenção Básica de estados e municípios. 

 

02) A atenção básica é desenvolvida por meio do exer-
cício de práticas de cuidado e gestão, democráticas 
e participativas, sob forma de trabalho em equipe, 
dirigidas a populações de territórios definidos,    
pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no território 
em que vivem essas populações. 

 

04) É critério dos gestores municipais de cada municí-
pio a inclusão do médico veterinário na equipe do 
NASF, mediante dados epidemiológicos, necessida-
des locais e disponibilidade de recursos financeiros. 

 

08) Entre outras profissões, poderão compor o NASF 
também: advogados, profissionais de Educação Fí-
sica e assistentes sociais. 

 
                
 
 

 

18– No final de 2019, o mundo conheceu uma nova doença 

causada por um vírus, denominada COVID-19. Inicial-
mente, com casos na China e, ao longo do ano de 2020, 
espalhou-se por todos os continentes, incluindo o Brasil. 
Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) declarou essa doença como “pandemia” e poste-
riormente considerada zoonose emergente, dado que 
animais foram detectados apresentando sintomas e tes-
taram positivo. Sobre os conceitos epidemiológicos en-
volvidos nessa classificação e a ocorrência dessa doen-
ça, assinale o que for correto. 

 
01) Enquanto os casos estavam restritos aos primeiros 

casos das pessoas contaminadas no mercado em 
Wuhan, na China, a OMS já poderia ter declarado 
como pandemia, pois já poderia se prever que se-
ria uma doença importante. 

 

02) A doença poderia ser chamada de surto, epidemia 
ou pandemia, pois, dado que é uma doença causa-
da por um vírus, essa classificação não mudaria em 
nada os procedimentos necessários. 

 

04) A classificação em pandemia faz referência ao fato 

de ter se distribuído em vários países e continentes 
do mundo. 

 

08) Quando uma doença é classificada como pandêmi-
ca, todos os países do mundo devem iniciar proce-
dimentos de planos de contingência, controle de 
entrada de pessoas e iniciar o processo de prepa-
ração do seu sistema de saúde para a chegada da 
mesma. 
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19– Ainda sobre a COVID-19, desde o seu surgimento, inici-

ou-se uma corrida mundial por estudos que definam sua 
origem, características genéticas, modo de transmissão, 
tratamento e prevenção. Todos os dias, pesquisadores 
de diversos países publicam novos estudos e as evidên-
cias científicas se aglomeram. Considere as evidências 

científicas e conceitos em epidemiologia a seguir e assi-
nale o que for correto. 

 
 A COVID-19 é causada por um vírus denominado 

Sars-CoV-2; 

 Sua transmissão se dá, majoritariamente, por conta-

to com partículas virais de forma direta ou pelo ar; 

 Pessoas infectadas podem apresentar sintomas como 

síndrome respiratória, podendo levar a complicações 

pulmonares graves e o óbito, porém existe uma par-

cela da população infectada que não apresenta sin-

tomas; 

 O tratamento está em fase de pesquisas e existem 

evidências de que alguns medicamentos podem re-

duzir a chance de complicações (internação comum, 

UTI, necessidade de respirador e/ou óbito); 

 A população mais frequentemente afetada pelos 

quadros mais graves da doença são idosos e pessoas 

com comorbidades. 

01) Dada a forma de transmissão, o distanciamento 
entre pessoas pode ser uma alternativa para dimi-
nuir o contágio. 

 

02) O fato das formas mais graves se darem com mais 
frequência em idosos e/ou pessoas com comorbi-
dades faz com que pessoas jovens infectadas não 
possam transmitir a outras pessoas. 

 

04) O vírus que causa a COVID-19 já era conhecido  
anteriormente na Medicina Veterinária, tanto que 
na vacina polivalente dada aos cães nas clínicas 
existe o agente “cororavírus” na lista dos agentes 
combatidos por ela. 

 

08) A testagem de pessoas sem sintomas pode ajudar 
a identificar indivíduos infectados e que não apre-
sentam sintomas. 

 
                
 
 

 

20– De acordo com a Lei no 11.346, de 15 de setembro de 

2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional (SISAN) e o Decreto no 7.272, de 
25 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN, assinale o 
que for correto. 

 
01) A universalidade e equidade no acesso à alimenta-

ção adequada, sem qualquer espécie de discrimi-
nação é um dos princípios que rege o SISAN. 

 

02) O SISAN segue seis diretrizes, duas delas são:  a 
centralização das ações e articulação, em regime 
de colaboração entre as esferas de governo e o 
monitoramento da situação alimentar e nutricional, 
visando a subsidiar o ciclo de gestão das políticas 
para a área nas diferentes esferas de governo. 

 

04) É objetivo específico do PNSAN identificar, analisar, 
divulgar e atuar sobre os fatores condicionantes da 
insegurança alimentar e nutricional no Brasil. 

 

08) É dever do PNSAN explicitar as responsabilidades 
dos órgãos e entidades da União integrantes do 
SISAN e os mecanismos de integração e coordena-
ção daquele Sistema com os sistemas setoriais de 
políticas públicas. 

 
                
 

 

 



 
 

21– A raiva é uma zoonose amplamente conhecida. Sabe-se 

que é uma doença que afeta mamíferos, causada por 
um vírus e que é letal em praticamente 100% das ve-
zes. Sobre a epidemiologia dessa doença no Paraná, as-
sinale o que for correto. 

 

01) Houve casos autóctones, em animais de produção, 
registrados nos últimos 10 anos. 

 

02) Houve casos autóctones, em cães e/ou gatos, re-
gistrados nos últimos 10 anos. 

 

04) Houve casos autóctones, em humanos, registrados 
nos últimos 10 anos. 

 

08) Houve casos autóctones, em morcegos, registrados 
nos últimos 10 anos. 

 
                
 

 

 

22– A esporotricose é uma zoonose transmitida por um 

fungo, antigamente reconhecida como uma doença que 
acometia trabalhadores da terra, pois o fungo pode es-
tar presente no solo. Atualmente, o gato doméstico tor-
nou-se um potencial transmissor no meio urbano. Sobre 
esse contexto, assinale o que for correto. 

 
01) A transmissão dessa doença ocorre por contato 

com o fungo presente no solo ou nas feridas de um 
animal infectado. 

 

02) Todos os indivíduos, ao entrarem em contato com 
o fungo, terão sintomas de micose, tal qual outras 
micoses conhecidas. 

 

04) Os gatos domésticos com acesso à rua configuram 
um problema na transmissão dessa doença, pois 
podem levar o fungo para os domicílios ao retorna-
rem. 

 

08) O manejo de animais infectados com luvas e higie-
nização correta não são suficientes para evitar a 
transmissão e os animais infectados devem ser  
eutanasiados. 
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23– Com a urbanização crescente em todo mundo e em 

especial no Brasil, a necessidade da criação e inclusão 
de políticas de manejo das populações de animais é ca-
da vez maior. Essa problemática envolve questões de 
saúde pública e de bem-estar animal. No que tange ao 
controle de populações de animais de relevância para a 

saúde pública, assinale o que for correto. 
 

01) Deve-se atentar ao risco de desequilíbrio ambiental 
quando uma política de controle de população for 
instituída, principalmente em ambientes com ca-
racterísticas silvestres dentro de área urbana. 

 

02) No caso de animais domésticos ou domesticados, 
as atividades e as estratégias de controle da popu-
lação podem ser realizadas como medida de con-
trole de zoonoses apenas em áreas com doenças 
endêmicas. 

 

04) O controle da população de animais peçonhentos e 
venenosos, quando realizado sem foco na promo-
ção e na proteção da saúde humana, não se confi-
gura em ação ou serviço de saúde. 

 

08) A esterilização cirúrgica de cães, se utilizada de 
forma isolada, é uma estratégia que pode evitar o 
contágio de doenças reprodutivas, diminuir ocor-
rência de câncer de mama no caso das fêmeas, e 
também diminuir a territorialidade do animal domi-
nante no caso dos machos, e não terá eficiência 
associada ao manejo populacional dessa espécie. 

 
                
 
 

 

24– Sobre a Dirofilariose, assinale o que for correto. 

 
01) A Dirofilariose é conhecida pelo nome de “Verme 

do Coração”; possui caráter crônico e é uma zoo-
nose emergente. 

 

02) É uma zoonose transmitida pela picada de mosqui-
tos flebótomos, como Aedes, Culex e Anopheles. 

 

04) O local preferencial dentro do organismo para o 
alojamento das formas adultas do verme é o intes-
tino delgado, no qual afetam a absorção de nutri-
entes por danificarem a parede intestinal. 

 

08) A principal via de eliminação das formas larvais é o 
sangue. 
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25– De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) da Agência Nacional da Vigilância Sanitária 
(Anvisa) no 306/2004 e a Resolução Conama no 
358/2005, os gerados de resíduos de saúde são todos 
os serviços relacionados ao atendimento à saúde huma-
na e animal. Sobre essas resoluções, assinale o que for 

correto. 
 

01) Os serviços incluídos são: serviços de assistência 
domiciliar e de campo, laboratórios analíticos de 
produtos para a saúde, necrotérios, funerárias e 
serviços onde se realizam atividades de embalsa-
mento, serviços de medicina legal, drogarias,   
farmácias, inclusive as de manipulação. 

 

02) Resíduos infectantes (classe A): culturas, vacinas 
vencidas, sangue e hemoderivados, tecidos,       
órgãos, perfurocortantes, animais contaminados, 
fluidos orgânicos. 

 

04) Resíduos especiais (classe B): rejeitos radioativos, 
resíduos farmacêuticos, resíduos químicos e orgâ-
nicos. 

 

08) Resíduos comuns (classe C): áreas administrativas, 
limpezas de jardins e materiais utilizados em    
procedimentos como luvas, etc. 

 
                
 
 

 

26– Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) compõem 

um grave problema de saúde pública a nível mundial. 
Sobre as DTA’s, assinale o que for correto. 

 
01) O consumo de palmitos mal preparados ou conser-

vados pode acarretar no contágio de Botulismo. 
 

02) A ingestão de carne suína mal cozida pode trazer 
danos severos motivados pela Cisticercose. 

 

04) As DTA’s podem ser causadas por: bactérias, vírus, 
parasitas, toxinas, príons, agrotóxicos, substâncias 
químicas e metais pesados. 

 

08) A única manifestação clínica que as DTA’s promo-
vem está associada a afecções no trato gastroin-
testinal. 

 
                
 
 

 

27– Entende-se por notificação compulsória/obrigatória a 

comunicação oficial às autoridades sanitárias sobre a 
ocorrência de uma doença ou agravo à saúde para fins 
de adoção de medidas de intervenção pertinentes.  
Tendo por base esse conceito e também a Instrução 

Normativa no 50, de 24 de setembro de 2013, a respeito 
das doenças de notificação compulsória/obrigatória, as-
sinale o que for correto. 

 
01) Tuberculose. 
 

02) Leucemia felina. 
 

04) Parvovirose canina. 
 

08) Doença de Newcastle. 
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28– Em 20 de dezembro de 2011, o Governo do Estado do 

Paraná criou a Agência de Defesa Agropecuária do Pa-
raná – ADAPAR, por meio da Lei Estadual no 17.026, 
vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento do Paraná – SEAB. Um dos principais  
objetivos da ADAPAR é a defesa sanitária animal. Sobre 

a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR, 
assinale o que for correto. 

 
01) É de responsabilidade do município a fiscalização 

de eventos agropecuários. 
 

02) É obrigação do produtor cadastrar na ADAPAR a 
exploração pecuária ou estabelecimento no qual 
mantém animais ou desenvolve atividades de inte-
resse à defesa sanitária animal. 

 

04) Compete à ADAPAR estabelecer as medidas de 
combate a doenças dos animais, com vista a sua 
prevenção, controle e erradicação, com prioridade 
às doenças transmissíveis e parasitárias com ele-
vado poder de difusão que interferem no comércio 
estadual, interestadual ou internacional de animais, 
seus produtos e subprodutos que causam prejuízos 
à saúde pública, meio ambiente e à economia do 
Estado. 

 

08) Compete à ADAPAR promover a defesa sanitária 
animal no Estado do Paraná orientado por ações 
permanentes de vigilância epidemiológica. 

 
                
 
 

 

29– Entre as zoonoses comuns no meio urbano, está a  

toxoplasmose. Sobre essa doença, assinale o que for 
correto. 

 
01) Os cães têm papel importante na transmissão da 

doença aos humanos. 
 

02) Os felinos são hospedeiros definitivos do parasita. 
 

04) A transmissão se dá, majoritariamente, via alimen-
tar com ingestão de alimentos mal lavados e mal 
cozidos. 

 

08) Cabe ao médico veterinário do NASF a orientação 
para as gestantes que possuem gatos quanto à  
doação e remoção do animal da casa enquanto   
durar a gestação. 

 
                
 
 

 

30– O estado do Paraná vive uma situação epidemiológica 

confortável em relação à ocorrência da leishmaniose 

visceral canina. Sobre essa zoonose, assinale o que for 
correto. 

 
01) Uma das hipóteses para a ausência de casos autóc-

tones em cães no Paraná é porque a população ca-
nina é vacinada todos os anos contra essa doença, 
por isso, está protegida. 

 

02) Uma das hipóteses da ausência de casos autócto-
nes em cães no Paraná é a presença pouco expres-
siva do mosquito do gênero Anopheles. 

 

04) Uma das hipóteses da ausência de casos autócto-
nes em cães no Paraná é a presença pouco expres-
siva do mosquito do gênero Lutzomia. 

 

08) Uma das hipóteses da ausência de casos autócto-
nes em cães no Paraná é a presença de fatores 
climáticos que limitam a proliferação do vetor. 

 
                
 
 

 

http://www.anvisa.gov.br/
http://www.mma.gov.br/



