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Instrução: As questões 01 a 07 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
A hipertensão é uma doença “democrática”: atinge 

____ crianças, os adultos e os idosos, o homem e 
____ mulher de quaisquer classes sociais e condições 
financeiras.  
 Conhecida como “pressão alta”, associa-se ____ 
força que o sangue faz contra ____ paredes das artérias 
para conseguir circular. O estreitamento das artérias 
cria a necessidade de o coração bombear o sangue com 
mais força, o que dilata o coração e danifica artérias. 
 Os valores da pressão arterial mudam ao longo do 
dia. Caem quando dormimos ou estamos relaxados, 
subindo com atividade física, agitação e estresse. 
Considera-se hipertensa a pessoa que, com a pressão 
medida em repouso, apresenta valores iguais ou acima 
de 14 por 9.  
 A hipertensão arterial é doença traiçoeira, só pro-
voca sintomas em fases avançadas ou quando a pressão 
aumenta de forma abrupta e exagerada. Algumas 
pessoas podem apresentar sintomas, como dores de 
cabeça e tonturas, que são sinais de alerta. 
 O objetivo do tratamento é não deixar a pressão 
ultrapassar os valores de 12 por 8. Com hipertensão 
leve, tenta-se primeiro o tratamento não medicamen-
toso, que é importante e envolve mudar hábitos de 
vida. A pessoa precisa praticar exercícios físicos, não 
exagerar no sal e na bebida alcoólica, controlar o 
estresse e o peso. 
 Como há nítida relação entre pressão alta e 
aumento do peso, perder 10% do peso é uma forma 
eficaz de reduzir a pressão. A cada 1 Kg de peso a 
menos, a pressão cai de 1,3 a 1,6 em média. 
 Pessoa com pressão discretamente aumentada, 
que não consegue controlá-la com exercícios, necessita 
usar medicação para relaxar seus vasos. Todos os 
remédios para hipertensão dilatam artérias. Os mais 
antigos, como os diuréticos, por exemplo, ajudam a 
reduzir a reatividade dos vasos. Os mais modernos 
costumam ser mais tolerados e provocam menos efeitos 
colaterais. 
 É possível controlar a pressão arterial desde que 
haja adesão ao tratamento. Para tanto, o paciente 
precisa fazer sua parte: tomar os remédios correta-
mente e mudar os hábitos de vida. 

 
Adaptado de: VARELA, Drauzio. Doenças e sintomas 
http://drauziovarella.com.br/. 

 

01. Assinale a alternativa que prenche correta e respecti-
vamente as lacunas das linhas 02, 03, 05, e 06 
quanto ao uso de crase. 

 
(A) as – a – à – as 

(B) às – a – a – as 
(C) às – à – à – as 

(D) às – a – à – as 
(E) as – à – a – as 

02. Considere as seguintes propostas de substituição de 
palavras e expressões do texto. 

 
I - Substituição de uma doença (l. 01) por um mau. 

II - Substituição de atinge (l. 01) por acomete. 
III - Substituição de quaisquer (l. 03) por qualquer. 
IV - Substituição de bombear (l. 08) por impulcionar.  

 
Quais mantêm o sentido e a correção do texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas I, III e IV. 

 

03. Na frase Pessoa com pressão discretamente 
aumentada, que não consegue controlá-la com 
exercícios, necessita usar medicação para relaxar 
seus vasos. (l. 32-34), se a palavra Pessoa for 
substituída por Indivíduos, quantas outras palavras 
teriam que ser obrigatoriamente alteradas de modo a 
manter correção gramatical da frase? 

 
(A) Uma. 
(B) Duas. 
(C) Três. 
(D) Quatro. 
(E) Cinco. 

 

04. Considere as afirmações sobre o trecho em destaque 
a seguir. 
Todos os remédios para hipertensão dilatam 
artérias. Os mais antigos, como os diuréticos, 
por exemplo, ajudam a reduzir a reatividade 
dos vasos. (linhas 34 a 37). 

 
I - A primeira frase do trecho é composta por duas 

orações. 

II - O verbo dilatar é um verbo de ligação. 

III - A expressão a reatividade dos vasos é objeto 
direto do verbo reduzir. 

IV - O núcleo do sujeito do verbo dilatar é remédios. 
 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) Apenas II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. 
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07. 
08. 
09. 
10. 
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13. 
14. 
15. 
16. 
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19. 
20. 
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23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
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43. 
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05. Observe as opções de reformulação para o trecho É 
possível controlar a pressão arterial desde que 
haja adesão ao tratamento. Para tanto, o 
paciente precisa fazer sua parte: tomar os 
remédios corretamente e mudar os hábitos de 
vida. (l. 40 a 43) 

 
I - Desde que haja adesão ao tratamento, é sempre 

possível: controlar a pressão arterial. Para, conse-
guir isso, o paciente, precisa: fazer sua parte; tomar 
os remédios corretamente; adotando novos hábitos 
de vida. 

II - Para controlar a pressão arterial, o paciente precisa 
fazer sua parte. É importante que ele consiga 
tomar os remédios corretamente e que mude 
seus hábitos de vida. 

III - É sempre, possível, controlar a pressão arterial. 
Para conseguir isso, o paciente, precisará: fazer a 
sua parte; tomar os remédios corretamente; ado-
tando novos hábitos de vida. 

IV - Fazer a sua parte significa, para o paciente, tomar 
os remédios corretamente e adotar novos hábitos 
de vida. Assim, com adesão ao tratamento, é 
possível controlar a pressão arterial. 

 
Quais opções estão ISENTAS de erros de pontuação? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas III e IV. 

 

06. Considere as afirmações a seguir sobre as ideias 
contidas no texto. 
 
I - O texto informa que usar medicamentos é a solução 

inicial mais recomendada para prevenir a hiper-
tensão leve. 

II - Os diuréticos incluem-se entre os remédios mais 
antigos para tratar a hipertensão. 

III - A hipertensão é uma doença traiçoeira, pois tende 
a iludir o médico. 

IV - Os valores da pressão arterial tendem a subir 
enquanto dormimos. 

 
Quais afirmações estão de acordo com o texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas III e IV. 
 
 
 
 
 

07. Considerando o trecho É possível controlar a 
pressão arterial desde que haja adesão ao 
tratamento. (l. 40 a 41) e o seu sentido em meio 
ao todo do texto, é correto afirmar que a palavra 
tratamento refere-se a 

 
(A) um tratamento com ou sem medicamentos para 

controlar a hipertensão. 
(B) uma atitude do médico para convencer o paciente 

a controlar a hipertensão. 
(C) uma postura do médico com hipertensão grave. 

(D) um tipo de tratamento com insulina. 
(E) um tratamento psicológico para diminuir o estresse. 

 

08. Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna da frase “A _______________ ao trabalho do 
meu colega, infelizmente, é fruto da sua dificuldade 
em manter a sua saúde.”  

 
(A) abstinsão 
(B) habstinência 
(C) abstinênsia 
(D) abistiniência 
(E) abstenção 

 

09. Assinale a frase ISENTA de erros de concordância. 
 

(A) Fazem cinco minutos que eu ouvi a sirene. 
(B) Houveram muitos problemas naquela comunidade. 

(C) A gente sabemos bem o que significa esse 
problema. 

(D) Há dez anos todos sabem sobre esse problema de 
saúde. 

(E) O médico e o paciente, juntos, sabe como achar a 
melhor tratamento. 

 

10. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando cada palavra a seu processo de formação. 

 
(1) derivação prefixal 
(2) derivação sufixal 
(3) composição 

 
(  ) passatempo 
(  ) desfazer 
(  ) insensato 
(  ) elogiável 

 
A alternativa que preenche corretamente a segunda 
coluna, de cima para baixo, é  

 
(A) 1 – 2 – 2 – 3 
(B) 2 – 1 – 1 – 3 
(C) 3 – 2 – 1 – 3 
(D) 2 – 3 – 2 – 3 
(E) 3 – 1 – 1 – 2 
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11. Coletivos são as denominações que correspondem a 
agrupamentos ou conjuntos de seres ou de coisas. 
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira 
de modo a associar corretamente o substantivo coletivo 
ao conjunto a que se refere. 

 
(1) arquipélago 
(2) esquadrilha 
(3) pinacoteca 
(4) cordilheira 

 
(  ) montanhas 
(  ) quadros 
(  ) ilhas 
(  ) aviões 

 
A alternativa que preenche corretamente a segunda 
coluna, de cima para baixo, é  

 
(A) 1 – 3 – 4 – 2. 
(B) 2 – 4 – 1 – 3. 
(C) 3 – 2 – 1 – 4. 
(D) 4 – 3 – 2 – 1. 
(E) 4 – 3 – 1 – 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 12 a 16 referem-se ao texto 
abaixo. 

O burro juiz 
 
 Disputava a gralha com o sabiá, afirmando que a 
sua voz valia a dele. Como as outras aves rissem da-
quela pretensão, a ruidosa matraca de penas, furiosa, 
disse: 
 – Nada de brincadeiras. Isto é uma questão muito 
séria, que deve ser decidida por um juiz. Canta o 
sabiá, canto eu, e a sentença do julgador decidirá 
quem é o melhor artista. Topam? 
 – Topamos! Piaram as aves que assistiam. Mas 
quem servirá de juiz? 
 Estavam a debater este ponto, quando zurrou um 
burro. 
 – Melhor do que a encomenda! Exclamou a gralha. 
Está aqui um juiz de primeiríssima para julgamento de 
música, pois nenhum animal possui maiores orelhas. 
Vamos convidá-lo! Aceitou o burro o juizado e veio 
postar-se no centro da roda. 
 – Vamos lá, comecem! Ordenou ele. 
 O sabiá deu um pulinho, abriu o bico e cantou. 
Cantou como só cantam os sabiás, garganteando os 
trinos mais melodiosos e límpidos. Uma pura maravilha, 
que deixou mergulhado em êxtase o auditório em peso. 
 – Agora eu! Disse a gralha, dando um passo à 
frente. Abrindo a bicanca, matraqueou uma grita de 
romper os ouvidos aos próprios surdos. 
 Terminada a contenda, o meritíssimo juiz deu a 
sentença: 
 – Dou ganho de causa à excelentíssima senhora 
dona Gralha, porque canta muito mais forte que mes-
tre Sr. Sabiá. 
   Moral da história: Quem burro nasce, togado ou 
não, burro morre.“ 
 

 
Adaptado de: LOBATO, Monteiro. Fábulas. São Paulo: Globo, 
2008, p. 29. 

 

12. São sinônimos para as palavras ruidosa (l. 03) e 
límpidos (l. 21), tal como empregadas no texto, 
respectivamente, as palavras 

 
(A) rumorosa e asseados. 

(B) barulhenta e nítidos. 
(C) estridente e carregados. 

(D) silenciosa e indefinidos. 
(E) calada e agudos. 
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13. O trecho Moral da história: Quem burro nasce, 
togado ou não, burro morre (l. 31 a 32) serve para 
conduzir o leitor à conclusão de que 

 
(A) a união de pessoas com ideias diferentes sempre 

pode gerar algo positivo. 

(B) uma pessoa togada, chamada a decidir sobre 
algo, sempre terá como ensinar alguma coisa. 

(C) uma pessoa ignorante, mesmo que desempenhe 
um papel importante, não deixará de ser ignorante. 

(D) pessoas ignorantes só o são por falta de oportu-
nidades de escolarização. 

(E) animais são juízes atentos, muito melhores do 
que os seres humanos. 

 

14. Assinale a alternativa que corresponde ao elemento 
referido pelo sujeito oculto de matraqueou (l. 24). 

 
(A) uma pura maravilha (l. 21) 
(B) a bicanca (l. 24) 
(C) a gralha (l. 23) 
(D) o sabiá (l. 19) 
(E) uma grita (l. 24)  

 

15. A palavra contenda (l. 26) significa, tal como empre-
gada no texto, 

 
(A) disputa. 
(B) conciliação. 
(C) explanação. 
(D) discriminação. 
(E) cantoria. 

 

16. Na nossa língua, há palavras que correspondem a 
sons emitidos por animais. Observe as duplas abaixo 
e assinale a alternativa que contém uma dupla correta 
no que se refere, respectivamente, ao verbo e ao 
animal correspondente. 

 
(A) zunir – galinha. 
(B) coaxar – hiena. 
(C) chilrear – porco. 
(D) ladrar – cachorro. 
(E) balir – cobra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Segundo a Constituição Federal são Poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, 

 
(A) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

(B) o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o 
Conselho de Contribuintes do Brasil. 

(C) a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o 
Banco Central. 

(D) o Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal 
Federal e a Justiça do Trabalho. 

(E) o Presidente, o Governador e o Prefeito. 
 

18. Assinale a alternativa que NÃO contém um dos obje-
tivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 
conforme a Constituição Federal. 

 
(A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

(B) Garantir o desenvolvimento nacional. 
(C) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais e regionais. 
(D) Promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 

(E) Demarcar as terras indígenas e eliminar os crimi-
nosos. 

 

19. À luz da Constituição Federal, considere as assertivas 
abaixo. 

 
I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obri-

gações, nos termos da Constituição Federal. 

II - É livre a manifestação do pensamento, ainda que 
anônima. 

III - Só em caso de emergência nacional o Presidente 
da República poderá obrigar o cidadão a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa, sob imediata pena 
de trabalhos forçados.   

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 
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20. A Lei Federal n.º 8.112/1990 estabelece formas de 
provimento de cargo público. Com base nessa premissa, 
considere as formas de provimento relacionadas abaixo. 

 
I - reversão. 
II - nomeação. 

III - transferência. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III. 

 

21. A Lei Federal n.º 8.112/1990 estabelece deveres do 
servidor público. Com base nessa premissa, considere 
os deveres listados abaixo. 

 
I - Zelar pela economia do material e a conservação 

do patrimônio público. 

II - Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 
III - Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso 

de poder. 
 

Quais deveres aplicam-se ao servidor público? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 

 

22. A Lei Federal n.º 8.112/1990 estabelece proibições 
ao servidor público. Com base nessa premissa, consi-
dere as proibições listadas abaixo. 

 
I - Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filia-

rem-se a associação profissional ou sindical, ou a 
partido político.  

II - Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou 
de outrem, em detrimento da dignidade da 
função pública. 

III - Proceder de forma desidiosa.  
 

Quais proibições aplicam-se ao servidor público? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 

23. Conforme o Regimento Geral da UFRGS, a adminis-
tração universitária é coordenada e supervisionada 
pelo(a) 

 
(A) Conselho de Curadores. 
(B) conjunto da comunidade universitária organizada 

em câmaras. 

(C) Reitoria. 
(D) Decano. 

(E) Regente-Geral. 
 

24. O Regimento Geral da UFRGS estabelece modalidades 
de cursos ministrados pela Universidade. À luz do 
Regimento, considere as modalidades relacionadas 
abaixo.  

 
I - Cursos de graduação. 

II - Cursos de pós-graduação stricto sensu : mestrado 
e doutorado. 

III - Cursos de pós-graduação lato sensu : especialização 
e aperfeiçoamento. 

IV - Cursos de extensão. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II, III e IV. 
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25. A Lei n.º 11.794, de 8 de outubro de 2008, estabelece 
procedimentos para o uso científico de animais. No 
seu Artigo 3º, para as finalidades dessa Lei, entende-se 
por 

 
I - filo Chordata: animais que possuem, como 

características exclusivas, ao menos na fase 
embrionária, a presença de notocorda, fendas 
branquiais na faringe e tubo nervoso dorsal único. 

II - subfilo Vertebrata: animais cordados que têm, 
como características exclusivas, um encéfalo grande 
encerrado numa caixa craniana e uma coluna 
vertebral. 

III - morte por meios humanitários: a morte de um 
animal em condições que envolvam, segundo as 
espécies, um mínimo de sofrimento físico ou 
mental. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

26. De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada 
(RDC) n.º 33/03, da ANVISA, os resíduos hospitalares 
são classificados em cinco grupos. Com base na refe-
rida classificação, qual das alternativas abaixo está 
INCORRETA? 

 
(A) Grupo A (potencialmente infectantes) – que tenham 

presença de agentes biológicos que apresentem 
risco de infecção, como bolsas de sangue conta-
minado. 

(B) Grupo B (químicos) – que contenham substâncias 
químicas capazes de causar risco à saúde ou ao 
meio ambiente, independentemente de suas 
características inflamáveis, de corrosividade, rea-
tividade e toxicidade. Por exemplo, medicamentos 
para tratamento de câncer, reagentes para labo-
ratório e substâncias para revelação de filmes de 
Raio-X. 

(C) Grupo C (rejeitos radioativos) – materiais que 
contenham radioatividade em carga acima do 
padrão e que não possam ser reutilizados, como 
exames de medicina nuclear. 

(D) Grupo D (resíduos cirúrgicos) – qualquer lixo que  
tenha sido contaminado com secreção ou líqui-
dos dos pacientes. 

(E) Grupo E (perfurocortantes) – objetos e instrumentos 
que possam furar ou cortar, como lâminas, bisturis, 
agulhas e ampolas de vidro. 

 
 
 
 
 

27. Segundo a Classificação dos Seres Vivos, o cachorro é 
descrito da seguinte maneira: 

 
(A) Reino: Metazoa; Filo: Chordata; Classe: Mammalia. 
(B) Reino: Metazoa; Filo: Chordata; Classe: Agnatha. 
(C) Reino: Animalia; Filo: Arthropoda; Classe: Mammalia. 
(D) Reino: Animalia; Filo: Chordata; Classe: Mammalia. 
(E) Reino: Metazoa; Filo: Arthropoda; Classe: Agnatha. 

 

28. A doença nem sempre é visualizada. No caso dos ani-
mais de laboratório, a maioria das doenças é subclínica, 
aparecendo apenas em caso de desequilíbrio extremo 
da relação bioterista/animal. Qual das alternativas 
abaixo contém três agentes biológicos de risco cujo 
reservatório são os roedores? 

 
(A) Febre Hemorrágica Coreana, Coriomeningite Linfocí-

tica, Febre Maculosa das Montanhas Rochosas. 
(B) Histoplasmose, Leptospirose, Criptococcose. 

(C) Salmonelose, Campylobacteriose, Leptospirose. 
(D) Coriomeningite linfocítica, Febre Hemorrágica 

Coreana, Cestodíase. 

(E) Toxoplasmose, Histoplasmose, Salmonelose. 
 

29. Os artrópodes de ratos e camundongos, como ácaros, 
pulgas e piolhos, representam uma importante fonte 
de risco biológico para o ser humano, principalmente 
no que se refere às reações de hipersensibilidade. São 
eles: 

 
(A) Myobia musculi, Radfordia ensifera, Psoroptes. 
(B) Myobia musculi, Radfordia ensifera, Sarcoptes. 
(C) Myocoptes musculinus, Poliplax, Haemadipsus. 
(D) Myocoptes musculinus, Poliplax, Psoroptes. 
(E) Poliplax, Radfordia ensifera, Myobia musculi. 

 

30. Dentre os principais desinfetantes utilizados em insta-
lações zootécnicas, o que apresenta propriedade 
bactericida, fungicida e virucida, sendo sua faixa de 
pH mais efetiva a alcalina, é 

 
(A) Glutaraldeído. 
(B) Clorhexidina. 
(C) Cloro. 
(D) Amônia Quaternário. 
(E) Iodo.  
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31. A Dirofilariose é uma infecção causada por um parasita 
de nome Dirofilária, sendo também conhecida como a 
“doença do verme do coração”. A transmissão ocorre 
através da picada de mosquito fêmea (Culex pipiens) 
infectada com larvas de 

 
(A) equinococcus granulosus. 
(B) francisella tularensis. 
(C) ixodes ricinus. 
(D) ehrlichia chaffeensis. 
(E) microfilárias. 

 

32. Com base nas desvantagens dos medicamentos 
administrados via oral, considere as assertivas abaixo. 

 
I - Os medicamentos podem ser irritantes para a 

mucosa gástrica ou ser inativados pelas suas 
secreções. A irritação pode ser atenuada pela 
administração da droga após as refeições, durante 
as mesmas ou pela sua diluição. 

II - Os medicamentos podem apresentar sabor desa-
gradável, podendo provocar naúseas e vômitos. 
Esse efeito pode ser evitado se os medicamentos 
forem administrados com sumos de fruta ou líquidos 
frios. 

III - É difícil de medir a sua absorção e têm um uso 
limitado em doentes com dificuldade na deglutição. 
Assim, o peristaltismo acelerado, as secreções 
gastrointestinais, os vômitos e diarreias afetam 
a possibilidade de medir a sua absorção com 
exatidão. 

 
Quais estão corretas?  

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

33. Qual dos seguintes antissépticos e desinfetantes é 
utilizado na desinfecção de endoscópios, cistoscópios 
e aparelhos de fibras ópticas que não podem ser 
autoclavados? 

 
(A) Glutaraldeído a 2%. 
(B) Formaldeído a 1%. 
(C) Hipoclorito de Sódio a 1%. 
(D) Iodo – Polivinilpirroldidona-iodo. 
(E) Hexaclorofeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

34. A limpeza concorrente é o processo de limpeza diária 
de todas as áreas da Unidade de Saúde, objetivando a 
manutenção do asseio, o abastecimento e a reposição 
dos materiais de consumo diário (sabonete líquido, 
papel higiênico, papel toalha interfolhado, etc.), a coleta 
de resíduos de acordo com a sua classificação e a 
higienização molhada dos banheiros, proporcionando 
ambientes limpos e agradáveis. Quanto à classificação 
das áreas, estas podem ser discriminadas como críticas, 
semicríticas, não críticas, comuns e externas. Com 
relação às áreas críticas, a frequência da limpeza 
concorrente deve ser de 

 
(A) 1 vez por dia. 
(B) 2 vezes por dia. 
(C) 3 vezes por dia. 
(D) 4 vezes por dia. 
(E) 5 vezes por dia. 

 

35. Conforme a RDC n.º 33/03, da ANVISA, os resíduos 
de serviços de saúde com a presença de agentes bioló-
gicos incluem dois grupos. Que grupos são esses? 

 
(A) Grupos A e B. 
(B) Grupos A e C. 
(C) Grupos A e D. 
(D) Grupos A e E. 
(E) Grupos A e F. 

 

36. As carcaças, as peças anatômicas e as vísceras de 
animais de estabelecimentos de tratamento de saúde 
animal, de universidades e de centros de experimen-
tação devem ser descartadas, conforme a RDC n.º 33, 
da ANVISA, através de 

 
(A) acondicionamento em saco plástico preto. 

(B) acondicionamento conforme Resolução CONAMA 
275, de 25/04/01 – símbolos de material reciclável. 

(C) acondicionamento no local de geração em recipien-
tes rígidos – NBR 13.853/97.  

(D) enterramento em saco branco leitoso (NBR 9191/00) 
e em aterro sanitário. 

(E) incineração. 
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37. A contenção de cães e gatos é a restrição da atividade 
do animal, que pode ser obtida por 

 
(A) meios verbais, físicos e farmacológicos.  
(B) meios físicos e farmacológicos. 
(C) meios físicos.  
(D) meios verbais e farmacológicos. 
(E) meios verbais e físicos. 

 

38. Para a contenção física de um cão em decúbito lateral, 
os quatro procedimentos a seguir devem ser adotados 
em uma sequência adequada. 

 
(  ) Deite o cão sobre a mesa ou no chão, levantando 

os membros e deixando o corpo do animal deslizar 
gradualmente ao encontro de seu corpo. 

(  ) Posicione o dedo indicador de cada mão entre os 
dois membros que estão sendo imobilizados. 

(  ) Posicione o cão em estação, aproxime-se pelo dorso 
do animal e segure ambos os membros anteriores 
com uma das mãos e os dois membros posterio-
res com a outra mão. 

(  ) Use o antebraço mais próximo da cabeça do animal 
para exercer pressão no lado da cabeça, manten-
do-a, assim, imobilizada. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 3 – 2 – 4. 
(B) 1 – 2 – 3 – 4. 
(C) 3 – 2 – 1 – 4. 
(D) 3 – 2 – 4 – 1. 
(E) 4 – 2 – 3 – 1. 

 

39. Qual a sequência correta que descreve a utilização de 
mordaça no cão? 

 
(  ) Posicionar as pontas da mordaça atrás das orelhas 

do cão e amarrá-las com um tope. 

(  ) Apertar rapidamente o nó, tracionando as extre-
midades da mordaça. 

(  ) Posicionar a laçada ao redor do focinho e da boca 
do animal, posicionando o meio do nó sobre a 
superfície do fuço. 

(  ) Fazer uma laçada na mordaça, com meio nó e 
com diâmetro de aproximadamente o dobro do 
focinho do cão. 

(  ) Cruzar as pontas da mordaça sob a mandíbula, 
sem amarrá-las. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) 4 – 2 – 3 – 5 – 1. 
(B) 4 – 5 – 3 – 2 – 1. 
(C) 4 – 3 – 5 – 2 – 1. 
(D) 4 – 3 – 2 – 5 – 1.  
(E) 4 – 5 – 2 – 3 – 1. 

 

40. Assinale a afirmativa INCORRETA com relação à 
venopunção. 

 
(A) É utilizada para obtenção de amostra de sangue 

venoso para testes clínicos de rotina. 
(B) Pode apresentar, como complicações, a ocorrência 

de hemorragias, hematoma e tromboflebite. 
(C) Algodão, álcool 70%, seringa e agulha hipodérmica 

são necessários para a venopunção. 

(D) Jugular, cefálica, safena e femural são veias 
alternativas para a venopunção.  

(E) Geralmente, a coleta de sangue de cães e gatos é 
feito por uma pessoa sozinha. 

 

41. Qual das alternativas a seguir NÃO se constitui em 
contraindicação à administração oral de medicamentos? 

 
(A) Obstrução esofágica e gastrointestinal. 

(B) Animal que sofreu cirurgia gástrica ou intestinal 
há 30 dias. 

(C) Pancreatite aguda. 

(D) Regurgitação e vômito. 
(E) Disfagia.  

 

42. Com relação a colheita, armazenamento e encaminha-
mento de material biológico, considere as afirmações 
abaixo. 

 

I - Para a colheita de amostras de sangue com o 
objetivo de realização de hemograma completo e 
exame bioquímico de soro, o material deve ser 
colhido sempre com anticoagulante. 

II - A raspagem de pele é um procedimento diagnóstico 
envolvendo a abrasão intencional da lesão na 
pele com uma lâmina de bisturi e objetiva a 
detecção de parasitas microscópicos.  

III - O objetivo da raspagem de pele é a determinação 
da sensibilidade aos antibacterianos de patógenos 
bacterianos coletados. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

43. Indique a alternativa que NÃO representa um objetivo 
para a cateterização vesical no cão. 

 
(A) Coletar urina para análise ou para cultura bacte-

riológica. 
(B) Administrar meio de contraste radiográfico. 

(C) Administrar fluidos para repor volemia. 

(D) Promover drenagem da urina. 
(E) Avaliar a obstrução uretral.   
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44. Assinale a alternativa INCORRETA com relação à 
leptospirose. 

 
(A) A ocorrência de surtos de leptospirose é positiva-

mente afetada pelo aumento no volume de chuvas, 
temperaturas elevadas e aumento da população 
de roedores. 

(B) Vários animais silvestres estão adaptados às 
leptospiras, não manifestando sinais clínicos ou 
lesões causadas pela doença. 

(C) Entre as principais medidas de controle dessa 
zoonose, destacam-se a adoção de hábitos de 
higiene pessoal, proteção de alimentos e correta 
destinação do lixo. 

(D) Como medida de controle e prevenção, há as 
vacinações em massa de humanos e animais. 

(E) Os roedores são os principais reservatórios dessa 
zoonose. 

 

45. Indique a situação em que a eutanásia NÃO encontra 
justificativa ética aceitável. 

 
(A) Ninhada de filhotes de cruzamento indesejável. 
(B) Zoonose com risco de contaminação de populações 

animais e humanas. 
(C) Doença incurável com sofrimento extremo do 

animal. 
(D) Metástase torácica e abdominal generalizada. 

(E) Falência múltipla de órgãos com septicemia. 
 

46. Qual das opções abaixo NÃO é verdadeira com relação 
à cicatrização de feridas? 

 
(A) A lavagem com soluções isotônicas estéreis ajuda 

na cicatrização pela redução mecânica da conta-
minação e infecção bacteriana. 

(B) A lavagem com soluções antimicrobianas diluídas 
promove a cicatrização pela redução da contami-
nação bacteriana. 

(C) Curativos úmidos e não aderentes promovem a 
epitelização. 

(D) Curativos com gaze aderente são úteis para o 
desbridamento mecânico de ferimentos contami-
nados. 

(E) Unguentos antibacterianos têm pouca utilidade na 
redução do conteúdo bacteriano de ferimentos 
contaminados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 

(1) Pulverização 
(2) Fumigação 
(3) Imersão 
(4) Aspersão 

 
(  ) Procedimento de mergulhar objetos e instrumentos 

cirúrgicos em solução contendo desinfetante. 

(  ) Procedimento de aplicação de desinfetante por 
meio de bombas costais ou sob a forma de spray. 

(  ) Procedimento de aplicação de partículas menores 
de desinfetante por meio de bombas costais ou 
sob a forma de spray.   

(  ) Emanações gasosas de antissépticos pela queima 
de pastilhas ou pó. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) 3 – 4 – 1 – 2. 
(B) 3 – 1 – 4 – 2. 
(C) 3 – 2 – 1 – 4. 
(D) 3 – 2 – 4 – 1. 
(E) 2 – 3 – 4 – 1. 

 

48. Em relação ao papel desempenhado pelas ataduras, 
considere as funções abaixo. 

 
I - Cobrir e proteger feridas abertas. 
II - Facilitar o processo de cicatrização. 

III - Reduzir edema, hemorragia e espaço morto. 
IV - Imobilizar tecidos moles e estruturas ósseas. 
 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 


