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Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 50 (cinqüenta) questões que compõem a prova escrita objetiva
numeradas seqüencialmente e também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

1-

Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja
correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre
alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.
O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido
para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às
respostas.
Na correção do cartão resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma
alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
Você dispõe de 9-:<;=>#?A@<BC%DB@<>#E para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas, conforme disposto no item
6.16 do edital de abertura.
O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrido 45 (quarenta e cinco) minutos do
seu início, conforme disposto no item 6.17 do edital de abertura.
Será eliminado do concurso, dentre outras situações, o candidato que: deixar o local de realização da prova sem a devida
autorização, tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes, proceder de forma a
tumultuar a realização das provas, estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer
meio, e utilizar-se de material não autorizado, conforme disposto no item 6.13 do edital de abertura.
Os três últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão retirar-se da sala simultaneamente, conforme disposto no
item 6.18 do edital de abertura.
O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal de sua sala, a folha de resposta devidamente assinada e o
caderno de provas , podendo reter para si, apenas a folha para demarcação de suas respostas, que se encontra logo abaixo.
As provas aplicadas estarão disponibilizadas no site www.aocp.com.br no primeiro dia útil subseqüente a aplicação das provas.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à polícia federal, que tomará as medidas cabíveis,
FGIHKJL MIH!N%OKP
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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a) Infecção por R #Vcc¡#¢ ¢ através da ingestão de
b)

c)
d)

e)

carne ou fezes contaminadas. A prevenção se faz através
do extermínio dos pombos.
Criptococose, histoplasmose e ornitose são as principais
doenças de importância para a saúde pública,
transmitidas através da inalação de poeira contendo fezes
secas. Proteger os alimentos de possível acesso das
aves é uma das medidas preventivas contra essas
doenças.
Infecção por R #Vcc¡#¢ ¢ através da ingestão de
carne ou fezes contaminadas. Umedecer as fezes secas
antes de removê-las e utilizar máscara ao fazê-lo.
Criptococose, histoplasmose, ornitose e erliquiose são as
principais doenças de importância para a saúde pública,
transmitidas através da inalação de poeira contendo fezes
secas. A prevenção se faz através do extermínio dos
pombos.
Os pombos não têm importância epidemiológica.

sc£u H E ERv w>Rx y*>->Rx ?<yR@Aw>#?Av |>-}cB@A@y?<>*y/@<yx >#B3>BE*?{v RBERy
>RwIv ¤<y#E#?>cccB-Iy}v Ec?Av }yR@}cBREy u

a)
b)
c)
d)
e)

Neurocisticercose, cisticercose cardíaca, cisticercose
ocular, cisticercose muscular.
Neurocisticercose, cisticercose cardíaca, cisticercose
ocular, cisticercose cutânea.
Neurocisticercose, cisticercose cardíaca, cisticercose
ocular, cisticercose óssea.
Neurocisticercose, cisticercose cardíaca, cisticercose
intestinal, cisticercose cutânea.
A cisticercose não tem importância epidemiológica.

sc¥u H E ERv w>Rx y>>x ?<yR@Aw>#?Av |>}#B$@A@<y?<>y¦@<yRx >cccBcEI@Av w}v >v E
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a)

b)

c)

d)

e)

Localizar e queimar os ninhos, examinar calçados, roupas
e toalhas antes de usá-los; manter berços e camas
afastados das paredes; realizar roçagem de terrenos;
acondicionar o lixo em recipientes fechados para evitar
baratas e outros insetos.
Introduzir ao ambiente um predador natural como ratos e
aranhas; ao manusear materiais de construção, usar
luvas de raspa de couro e calçados, pois nestes materiais
podem estar abrigados escorpiões; rebocar paredes e
muros para que não apresentem vãos e frestas.
Aplicação diária de venenos pelo período de 1 mês; ao
manusear materiais de construção, usar luvas de raspa
de couro e calçados, pois nestes materiais podem estar
abrigados escorpiões; rebocar paredes e muros para que
não apresentem vãos e frestas.
Manter limpos quintais, jardins, sótãos, garagens e
depósitos, evitando acúmulo de folhas secas, lixo e
demais materiais como entulho, telhas, tijolos, madeiras e
lenha; ao manusear materiais de construção, usar luvas
de raspa de couro e calçados, pois nestes materiais
podem estar abrigados escorpiões; rebocar paredes e
muros para que não apresentem vãos e frestas; vedar
soleiras de portas com rolos de areia; usar telas em ralos
do chão, pias ou tanques; examinar calçados, roupas e
toalhas antes de usá-los; manter berços e camas
afastados das paredes; realizar roçagem de terrenos;
acondicionar o lixo em recipientes fechados para evitar
baratas e outros insetos, que servem de alimento a
escorpiões.
Localizar e queimar os ninhos; ao manusear materiais de
construção, usar luvas de raspa de couro e calçados, pois
nestes materiais podem estar abrigados escorpiões;

rebocar paredes e muros para que não apresentem vãos

s u eH frestas.u©cªcs#«
t£
t©©c¬
9
x yvwc¨
Ry
Iy¤<y|Ry@<yRv @B3Iy
$v EI§Ry*EBI@<y
>E)E>RwRc§Ry#EyRw>v E(y¦>v wIv E#?A@<>#?Av |>#E)y@Av |>cI>cE)
W y
H}#B$w=c?£c>©cE¯ yV>#?Av |Iv R>RycEkx y#EIv |>#E>BZyv Bk>Iv ywc?y u B ¯
@?Av ®IB
¯ Iy¤{v wy¯ ° Ecy-}cB*Bq¯ }@±v y-}cBwc?A@<>*>¤<>R=Iw>>?<>R@
yR@Ecy®=Iv @ }>#>R@ >R>RwID>R@ =c?{v x v ²>@%y#ER¯ ³}v ycE-R>¤>=Iw>
ERv x |ycE#?{@<y´B$¯ =µy¶@B?<>µv ®@>?±·@Av > Eyz>´y|v >
yR@±v E#EcB ¯ x v }#yRwc>¸B$=¹>=?B@{v ²>BºR>»>R=c?B$@Av I>cRy
}#By?y¯ w?<y EBku G yRw>¼RyVy?ywccB^RyEyv EUy#Ey#E>
=R>RwB yV=Ix ?<> ;$=y\}#>#EBREVyEE>¼yRw>¼BIRyEyR@
>=Iywc?>cI>Ry*y#?<>Ry½

a)
b)
c)

d)
e)

Em caso de pesca; em período proibido à caça; durante a
noite.
Em caso de abuso ou maus tratos, ou experiência
dolorosa, ainda que para fins didáticos.
Em crimes praticados contra espécie rara ou considerada
ameaçada de extinção; em período proibido à caça;
durante a noite; com abuso de licença; em unidade de
conservação; com emprego de métodos ou instrumentos
capazes de provocar destruição em massa.
Em caso de exploração de campos naturais de
invertebrados aquáticos e algas, sem licença da
autoridade competente.
Em caso de pesca de espécimes com tamanhos inferiores
aos permitidos

s«Ru*¾ = >x#R>E>x ?<yR@Aw>#?Av |>#E>R>Rv ¿RB}#B$wc?<³j>E*@Av w}v >Rv E |Iv >cE
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a)

b)
c)

d)
e)

Transmissão percutânea devido ao contato íntimo e
prolongado com felinos infectados; ingestão de oocistos
esporulados presentes em alimentos ou água
contaminados com fezes de felinos.
nsmissão percutânea devido ao contato íntimo e
prolongado com felinos
infectados; transmissão
transplacentária.
estão de carne crua ou mal cozida infectada com cistos;
ingestão de oocistos esporulados presentes em alimentos
ou água contaminados com fezes de felinos; transmissão
transplacentária.
nsmissão percutânea devido ao contato íntimo e
prolongado com felinos infectados; transfusão sangüínea.
ansmissão percutânea devido ao contato íntimo e
prolongado com felinos infectados; transplante de órgãos.

s#ªu H cE EIv wR>x y>>Rx ?<yR@Aw>#?Av |>U;=yk}#Bw?<³Ì$=>EkIBIyRwc>#EUy
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a)
b)
c)
d)
e)

Toxoplasmose e Dengue.
Dengue e Febre amarela.
Raiva e Criptococose.
Leishmaniose e Criptococose.
Febre amarela e Histoplasmose.

a)
b)

Um a quatro anos de detenção, e multa.
Três meses a um ano de detenção e multa, podendo ser
aumentada de um sexto em caso de morte do animal.
Um a três anos de detenção e multa.
Multa de três salários mínimos e prestação de serviços
comunitários.
Multa de três a seis salários mínimos.
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c)
d)
e)
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a)
b)
c)
d)

e)

Diquezia, dismetria e cegueira.
Incoordenação, diarréia e pescoço enrijecido.
Apatia, anorexia, hipotermia, alucinações.
Febre, calafrios, dores de cabeça, nas costas, nos
músculos, cansaço, enjôo e vômitos. Em seguida, pode
haver uma aparente melhora com a diminuição da febre.
Porém, no máximo em dois dias, ocorre o agravamento
da doença com sangramentos (nos ouvidos, narinas e
gengivas), pele amarela, retenção de urina, extremo
cansaço e aumento da febre podendo levar à morte.
Nenhuma das alternativas.

sc©u*¾

a)
b)
c)
d)
e)

=>RxRR>#E>x ?<yR@Aw>#?Av |>#E>R>v ¿RBl}cBwc?³=>IBRyRw#>;=y
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Raiva, doença viral.
Toxoplasmose, doença bacteriana.
Histoplasmose, doença fúngica.
Clamidiose, doença viral.
Histoplasmose, doença viral.

tsu*¾ = >Rx*I>E)>x ?y@Aw>?{v |>E¦>R>v ¿B}#B$wc?<³ÑBE/I@Av w}v >v E
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a) Ö × Ø#ÙIÚÛ Ù<× # Ü  ÚRÝ#cÞ Øß¢ .ß¢ × àÜ  .
b) Ö × Ø#ÙIÚÛ Ù<× # Ü  ÚRÝ#cÞ Øß¢ .ßá.¢ ÞÙ±ÜÙ±Ü .
c) Ö × Ø#ÙIÚÛ Ù<× # Ü  Ú%¢ × àÜ'ßá'¢ ÞÙ±ÜÙ±Ü .
d) Ö × Ø#ÙIÚÛ Ù<× # Ü  ÚRÝ#cÞ Øß¢ .ß âÜ  ß .
e) Ö × Ø#ÙIÚ%¢ × àÜ  ÚÝc#Þ Øß¢ 'ß*Û%× ß#cÞ ß IØ ¢ ¡ß .
tct#u H EERv w>Rx y>>Rx ?<yR@Aw>#?Av |>;$=yRy#¤Av wy}cB@A@<y#?<>ywc?<yB
?y@AB²BIBwBEy u
a)

b)

c)
d)
e)

As zoonoses são infecções e doenças que podem ser
adquiridas exclusivamente através do contato não
desejado com ratos, moscas e baratas, principalmente
através da ingestão de água ou alimentos contaminados.
As zoonoses são infecções e doenças que podem ser
adquiridas em contato com animais de estimação como
cachorro, gato e passarinho, ou ainda, pela ingestão de
carne contaminada de animais como o gado ou o porco.
Outras doenças podem ser contraídas através do contato
não desejado com ratos, moscas e baratas,
principalmente através da ingestão de água ou alimentos
contaminados.
As zoonoses são infecções e doenças que podem ser
adquiridas exclusivamente através da ingestão de
alimentos contaminados.
As zoonoses são infecções e doenças que podem ser
adquiridas exclusivamente através da ingestão de água
contaminada.
Nenhuma das alternativas.
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a)

b)

Transmissão através da pele e mucosas (boca, narinas,
olhos, etc.). Os principais sintomas são fraqueza, dor no
corpo, dor de cabeça e febre. Com o aumento da febre
podem ocorrer calafrios, vômitos, mal-estar, dor na batata
das pernas (panturrilhas), fortes dores na barriga e
também o aparecimento de cor amarelada na pele
(icterícia).
Transmissão
através
de
mordida
de
animais
contaminados. Os principais sintomas são cegueira,
alteração
de
comportamento
(agressividade),
alucinações.

c)
d)
e)

É transmitida exclusivamente através de troca de fluidos
corporais (sangue, saliva, etc.). Seus principais sintomas
são febre, apatia, vômitos e diarréia.
Transmissão através da pele e mucosas (boca, narinas,
olhos, etc.). Os principais sintomas dores nas
articulações, alucinações e cegueira.
Nenhuma das alternativas.
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a)
b)
c)
d)
e)

Malária.
Dengue.
Toxoplasmose.
Histoplasmose.
Doença de Chagas.

a)

Ingestão de oocistos presentes nas fezes de animais
contaminados.
íA transmissão ocorre exclusivamente pela picada do
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b)
c)

d)
e)

ß#¡ß.ß#à× ¢ î

As formas habituais de transmissão da doença de Chagas
humana reconhecidas são aquelas ligadas diretamente ao
vetor, à transfusão de sangue, à via congênita, e mais
recentemente, as que ocorrem via oral, pela ingestão de
alimentos contaminados.
Transmissão através da pele e mucosas (boca, narinas,
olhos, etc.).
A transmissão ocorre exclusivamente pela ingestão de
alimentos contaminados.

t «Ru H

EcEIv wR>x yq>q>Rx ?<yR@Aw>?{v |>l;=yl}Bwc?³=>EIBIywR#>#E;=y
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a)
b)
c)
d)
e)

Doença de Chagas e Malária.
Tuberculose e Dengue.
Brucelose e tuberculose.
Brucelose e Doença de Chagas.
Leptospirose e Dengue.

a)

São vetores mecânicos, ou seja, levam agentes
patogênicos aderidos ao corpo, principalmente aos
alimentos.
Atraem aranhas, seus predadores naturais, aumentando
assim o número de acidentes com aranhas.
Controlam os níveis de resíduos na natureza, já que se
alimentam de fezes e outros detritos produzidos pelo
homem.
Transmitem várias doenças através de picadas (dengue
febre amarela, etc.).
As moscas não têm importância epidemiológica.

tªu*¾ =>x>v B@ ?wR}v >I>#E*BER}>cE*>R@<> >Ec>RIy½

b)
c)
d)
e)
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a)

b)
c)
d)
e)

Lavar a lesão com água e sabão e procurar atendimento
médico para orientação. O animal suspeito deve ser
mantido vivo e preso pelo período de dez dias. Não
havendo sintomas de raiva, libera-se o animal.
Sacrifício (eutanásia) o animal suspeito.
Apreensão imediata do animal suspeito, para eutanásia e
exames para confirmação da presença do vírus da Raiva.
Lavar bem a lesão com água e sabão e administração
imediata de Amoxicilina para controle rápido do agente
patogênico.
Apreensão imediata do animal suspeito, para eutanásia e
exames para confirmação da presença do vírus da Raiva.
Lavar bem a lesão com água e sabão e administração
imediata de Amoxicilina para controle rápido do agente
patogênico.
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a)

b)
c)
d)
e)

Prevenção de zoonoses através de campanhas de
controle de vetores.
Sacrifício (eutanásia) em massa de todos os animais de
rua.
Orientação da população em relação às situações de
risco de acidentes com animais peçonhentos.
Promover a saúde humana protegendo os direitos dos
animais.
Evitar a procriação descontrolada de animais de rua.
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a)
b)
c)
d)
e)

Fazer – Comer – Cor – Por
Flor – Sabor – Frescor – Suor
Caminhão – Coração – Avião – Não
Espiga – Fadiga – Lombriga – Comprida
Amanhece – Conhece – Esquece – Espécie
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a)
b)
c)
d)
e)
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Tarântula Gigante da Amazônia.
Tarântula e caranguejeira.
Aranha-armadeira, aranha marrom e Viúva Negra.
Tarântula gigante da Amazônia.
As aranhas não causam acidentes significativos.

£csu H

a)
b)

c)
d)
e)
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Picadas de mosquito infectado; pode ser prevenido
através de eliminação ou controle de insetos e uso de
repelentes.
Transmissão percutânea, através do contato com
secreções de pessoas contaminadas; pode ser prevenido
através de administração preventiva de antibióticos de
amplo espectro.
Ingestão de oocistos presentes nas fezes; pode ser
prevenido através de melhoria na higienização das mãos
de manipuladores de alimentos.
Ingestão de leite cru; pode ser prevenido através da
pasteurização.
Não existe outra via de infecção.
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a)
b)
c)
d)

e)

Aquela mulher caiu no chão! Vamos acodir!
Meu cachorro está com o focinho bem gelado, doutor.
O aperitivo preferido de Dona Ana é polenta frita.
Seu cabelo está muito feio. Você precisa ir a uma
cabeleireira.
É melhor não correr para não ficar todo suado.
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a)
b)
c)
d)
e)

Advérbio.
Exclamação.
Interjeição.
Artigo.
Adjetivo.

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Há mais de uma correta.
Nenhuma está correta.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Há mais de uma correta.
Nenhuma está correta.
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e)

A senhora esta com alguma dúvida quanto ao
preenchimento dos documentos?
As pulgas se espalham pelos pêlos dos gatos.
Pegue aquela régua para medir a capa deste álbum, por
favor.
A Princesa Diana morreu em um acidente na entrada de
um túnel.
O herói de chapéu salvou a mocinha de uma alcatéia.
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas I.
Apenas II.

a)
b)
c)
d)
e)

b)
c)
d)
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Há mais de uma correta.
Nenhuma está correta.
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a)
b)
c)
d)
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As bananas estão apodrecendo na fruteira.
Os carros que estão parados na esquina não têm alarme.
É tarde. Você precisa dormir. Quer tomar um copo de leite
antes?
Os rostos angelicais das crianças é uma coisa que toca o
coração de uma mulher que não pôde ser mãe.
É proibida a comercialisação de chaxim neste país.
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Há mais de uma correta.
Nenhuma está correta.
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a)
b)
c)

e)

Nepotismo no ministério o qual fazia parte.
Mau uso do cartão corporativo.
A acusação de fazer parte do esquema denominado
“mensalão”.
Sua vinculação direta ao ex-presidente cubano Fidel
Castro.
Ter indicado seu marido como chefe de seu gabinete.

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.

a)
b)
c)
d)
e)

Universal do Reino de Deus.
Só o Senhor é Deus.
Luterana do Sétimo Dia.
Pentecostal.
Nossa Senhora do Bonfim.

d)
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Comissão Privativa de Inquérito.
Confederação Parlamentar de Inquérito.
Comissão Parlamentar de Inquérito.
Comissão Permanente de Inquérito.
Composição Primária de Inquérito.
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ao fato do desempenho econômico brasileiro ter superado
todas as expectativas previstas e, dessa forma, apenas
teatralmente passível de representação.
ao fato do Programa de Aceleração do Crescimento –
PAC ter retardado todo o processo de crescimento da
economia brasileira em virtude do atraso na consolidação
do referido programa.
ao fato do crescimento econômico brasileiro ter sido
diminuído em virtude da extinção da CPMF e, assim,
existir apenas na ficção.
ao fato do desempenho econômico brasileiro ter ficado
apenas no roteiro da “peça econômica”, uma vez que o
crescimento esperado era maior do que obtido.
ao fato do rombo do sistema de seguridade social
brasileiro absorver toda e qualquer possibilidade de
crescimento, uma vez que, não contando mais com o
valor que era destinado à saúde da renda da CPMF, o
país precisa absorver receitas de outras fontes para
compensar a perda.
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a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

e) 5.
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d)
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Taiwan, Hong Kong, Coréia do Sul e Cingapura.
Taiwan, Hong Kong, Turquia e Cingapura.
Tunísia, Coréia do Norte, Japão e Cingapura.
Taiwan, Hong Kong, Japão e Coréia do Sul
Coréia do Sul, Cingapura, Malásia e Japão.
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a)
b)
c)
d)
e)

Nenhuma está correta.
Apenas I está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
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a)
b)

c)

d)

e)

A Aids, pelo fato de ser transmitida também via transfusão
sangüínea, não pode ser considerada uma doença
sexualmente transmissível.
Apesar da AIDS ser tratada na rede pública de saúde, a
doença não pode ser considerada como um problema de
saúde pública, uma vez que para ser assim considerada
deveria atingir um número mínimo de pessoas ainda não
atingidas no mundo.
Ao contrário do que acontece na Europa, nos Estados
Unidos e até mesmo no Brasil, em que as campanhas
preventivas conseguiram deter os números de infectados,
na África o número continua espantador em virtude
pobreza aliada com a falta de informação da população.
Em virtude das melhores condições de vida da população
bem como grau de escolaridade das pessoas que
habitam a Europa Oriental e Ásia Central, em 2002, o
número de infectados na Ásia Oriental e Pacífico foram
quase o dobro da Europa Oriental e Ásia Central.
Em 2002, de acordo com os dados divulgados pela
Unaids, o menor número de infectados era da Austrália e
Nova Zelândia.
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a)
b)
c)
d)
e)

Todas estão corretas.
Todas estão incorretas.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
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a)
b)
c)
d)
e)

– 10.
– 4.
4.
7.
Nenhuma das alternativas.
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a)
b)
c)
d)
e)

35%.
3%.
3,5%.
3,8%.
38%.
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a)
b)
c)
d)
e)

3,60m.
4,40m.
4,60m.
4,80m.
5,00m.

a)
b)
c)
d)
e)

9.
11.
13.
15.
21.

a)
b)
c)
d)
e)

105.
95.
85.
65.
45.
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a)

b)

4
9

c)

1
4

d)

4
10

e)
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4

Íu*¾
¯
«
=y}cBv w}v IÓwR}v > B¸I@±BI« =c?±BÒRy
RB@j=R }yR@?B u
[wRy@±B*³v ®=>Rx>.EB¯ >Iy }cBjy#EcEyycE*BwRy@B
B$I@<y y#EcEywIIy@B BRy*BRE>¤{v @±>@;$=y

9

a)
b)
c)
d)
e)

está entre 0 e 1.
está entre 1 e 2.
está entre 2 e 3.
está entre 3 e 4.
está entre 4 e 5.
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a)
b)
c)
d)
e)

20m.
18m.
12m.
8m.
6m.
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a)
b)
c)
d)
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18.
20.
24.
26.
48.

a)
b)
c)
d)
e)

60 horas.
34,3 horas.
56,6 horas.
42 horas.
70 horas.
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