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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

 QUESTÃO
 

31
  Nos programas de ecologia, manejo e 

conservação de animais silvestres, a 
classificação estabelecida pela UICN (União 
Mundial para Conservação) para identificação 
de espécies ameaçadas de extinção tem sido 
amplamente utilizada pelos países signatários 
da CITES (Convenção sobre Comércio 
Internacional de Espécies Ameaçadas) como 
método padrão para a tomada de decisões.  
Segundo a referida classificação, uma espécie 
cujo número de indivíduos tenha sido reduzido 
ao   ponto   em   que   sua   sobrevivência   é  
improvável se tal tendência persistir, com 
grande probabilidade de extinção no futuro 
próximo, é classificada como:  

a. rara. 
b. vulnerável.
c. em perigo.
d. declinante.
e. crítica. 
QUESTÃO 32  
A ação do homem tem levado ao 
desaparecimento de muitas espécies animais, 
principalmente pela perda e fragmentação de 
habitat, com redução da diversidade e 
abundância de indivíduos. Populações de 
tamanho reduzido ficam mais susceptíveis à 
rápida extinção sendo que o acasalamento 
entre indivíduos de diferentes espécies é uma 

cromossômica e o nascimento de crias estéreis. 
Na biologia da conservação, como é conhecida 
essa condição? 
 
 a. Efeito Allee. 
b. Depressão endogâmica. 
c. Efeito bottleneck. 
d. Depressão exogâmica. 
e. Hibridização evolucionária. 
 

b.
 

c.
 

d.

 
e. 

QUESTÃO 34  
O gene é uma unidade hereditária que consiste 
numa sequência particular de bases no DNA e 
que especifica a produção de uma determinada 
proteína. 
Com relação à biologia molecular do gene, 
assinale a alternativa correta 

a. 

b.
 

c. 

d.
 

e.
 

QUESTÃO 35 

A Toxoplasmose é uma importante zoonose 
responsável por determinar grave infecção 
congênita em seres humanos. A infecção do 
homem se dá principalmente pela ingestão de 
formas parasitárias presentes na carne 
contaminada e em fezes de gatos, onde se 
encontram,     respectivamente,       quais
formas parasitárias?

 

a. Bradizoítos e oocistos.
b.

 
Esporocistos e bradizoítos.

c.
 

Oocistos e taquizoítos.
 

d.
 

Esporozoítos e bradizoítos.
e.

 
Taquizoítos e oocistos.

 

de suas causas, resultante da incompatibilidade 

Os cromossomos são compostos por DNA 
associados a histonas, dispersos no 
nucléolo celular, constituindo o cariótipo do 
ser vivo.
A cromatina representa uma das estruturas 
simétricas do cromossomo, visível apenas 
durante a metáfase mitótica e contendo 
uma única molécula de DNA.
As cromátides são proteínas estruturais 
onde o complexo ribossômico dá início à 
síntese proteica, caracterizando a 
expressão gênica do ser vivo.
O s  r i b o s s o m o s  s ã o  g r â n u l o s  
citoplasmáticos constituídos por três sub-
unidade proteicas onde se dá a transcrição 
das proteínas celulares.

 

QUESTÃO 33  

a. O nucléolo é uma estrutura constituída por 
cromatina e RNA, sendo responsável pela 
síntese de RNA ribossômico e formação 
dos ribossomos.

As recentes descobertas no âmbito da biologia 
molecular têm possibilitado o desenvolvimento de 
importantes técnicas com aplicabilidade na 
produção e sanidade animal. Neste contexto, 
assinale a alternativa correta com relação às 
características das estruturas moleculares 
envolvidas na constituição do material genético de 
seres eucariontes.

b.
 

Por falta de regulamentação de lei 
complementar, o servidor público 
estatutário não faz jus ao benefício 
Aposentadoria Especial.

 c.
 

Os Ministros de Estado serão escolhidos 
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco 
anos, e no exercício pleno de seus direitos 
civis.

 d.
 

A lei complementar estabelecerá o 
procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia 
indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos na Constituição Federal. 

e.  É vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, recusar 
fé aos documentos públicos e particulares, 
conforme previsão da Magna Carta.  

Um gene é constituído por três nucleotídeos 
s i t u a d o s  e m  l o c u s  e s p e c í f i c o  d o  
c romossomo,  cons t i tu indo o  códon.

A tradução da mensagem genética tem início 
a partir dos códons de iniciação do núcleo 
celular e tem prosseguimento até que se 
a t i n j a  o  c ó d o n  d e  t e r m i n a ç ã o .
Na molécula de DNA, os segmentos 
funcionais de genes com informações para a 
produção de proteínas são denominados de 
é x o n s .

A inserção de íntrons entre os genes do DNA e 
RNA, formando sequências intercaladas, 
constitui uma importante forma de mutação 
gênica.

A expressão primária da atividade gênica é a 
tradução dos diferentes tipos RNA, os quais 
irão dirigir a síntese protéica.
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QUESTÃO
 

36
  Zoonose parasitária emergente, a 

Agiostrongilíase causada pelo nematódeo 
Angiostrongylus costaricensis,

 
apresenta uma 

complexa cadeia epidemiológica de 
transmissão na qual o homem aparece como 
hospedeiro eventual.

 
 Sobre a angiostrongilíase, analise as 
assertativas. 
 I.

 
O Angistrongylus costaricensis

 
é um 

parasito natural de ratos urbanos e 
roedores silvestres e que têm nos 
moluscos gastrópodes como o Achatina 
fulica

 
e Phyllocauliis variegattus

 
seus 

possíveis hospedeiros intermediários. 
II. No homem, formas adultas do 

Angiostrongylus costaricensis podem 
instalar-se nas artérias mesentéricas ou 
nas meninges, causando 
respectivamente a angiostrongilíase 
abdominal e a angiostrongilíase 
meningoencefálica. 

III.  A doença é classificada como 
ciclozoonose, causada por um parasito 
heteroxênico monogenético.

 

 

a. Apenas I está correta. 
b. Apenas II está correta. 
c. Apenas III está correta. 
d. Apenas I e II estão corretas. 
e. Apenas I e III estão corretas.  

QUESTÃO 37  
Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, as espécies vetoras da 
Oncocercose e da Febre Amarela Silvestre.  

a. Culicoides paraense, Sabeths spp. 

b. Panstrongylus megisteu, Anopheles 
darling. 

c. Simulium guianense, Haemagogus 
capricornii.

 

d.
 Dermatobia hominis, Aedes albopictus.

 

e.
 

Culex quinquefasciatus e Anopheles 
bellator.

 
 

QUESTÃO
 

38
  

A Hantavirose é uma doença zoonótica viral 
emergente no Brasil, que vem apresentando 
significativo aumento de novos casos em várias 
unidades da federação, sobretudo em Mato 
Grosso.

 
 

Sobre o assunto, analise os itens.
 

 

 

I.
 

No Brasil, a forma clínica predominante 
é a Síndrome Cardiopulmonar por 
Hantavírus, com elevada taxa de 
letalidade e tendo como reservatórios 
roedores da sub-família Sigmodotinae.

 II.
 

A doença é causada por um vírus RNA 
pertencente a família Reoviridae, 
caracterizado por possuir envelope de 
dupla camada de lipídios e sobrevida 
bastante curta.

 III.
 

Apresenta uma ampla variedade de 
espécies de mamíferos susceptíveis, 
entre os quais o homem, mas somente 
os roedores silvestres tornam-se 
portadores sãos, caracterizando-os 
como reservatórios.

 IV.   Os roedores silvestres infectados 
eliminam o vírus em grande quantidade 
pela urina, saliva e fezes, sendo que a 
principal via de transmissão para seres 
humanos é o contágio direto com 
aerosóis infectados.  

 

Com base na análise, assinale a alternativa 
correta. 
a. Apenas I e II estão corretos. 
b. Apenas I e IV estão corretos. 
c. Apenas I, II e III estão corretos. 
d. Apenas I e III estão corretos. 
e. Todos estão corretos.  
 
QUESTÃO 39  
Assinale a alternativa que caracteriza 
corretamente o agente etiológico da Dengue no 
Brasil. 
 

a. É um vírus DNA, pertencente à família 
Birnaviridae, gênero Flavivírus, com os 
sorotipos 1, 2, 3 e 4 já descritos no Brasil. 

b. É um vírus RNA, pertencente à família 
Flaviviridae, gênero Flavivírus, com os 
sorotipos 1, 2, e 3 já descritos no Brasil. 

c.
 É um vírus RNA, pertencente à família 

Flaviviridae, gênero Alphavírus, com os 
sorotipos 2, 3, e 4 já descritos no Brasil.

 

d.
 

É um vírus RNA, pertencente à família 
Flaviviridae, gênero Flavivírus, com os 
sorotipos 1, 2, 3 e 4 já descritos no Brasil.

 

e.
 

É um vírus DNA, pertencente à família 
Birnaviridae, gênero Flavivírus, com os 
sorotipos 1, 2, e 3 já descritos no Brasil.

 
 

QUESTÃO
 

40
  

A Dengue é uma doença febril aguda, sendo 
considerada atualmente a mais importante 
Arbovirose que afeta o ser humano.

 
 
 
 

Com base na análise, assinale a alternativa
correta..
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Em relação à cadeia de transmissão 
epidemiológica da Dengue, analise as 
assertativas. 
 I.

 
A doença tem como vetores mosquitos 
das espécies Aedes aegypti

 
e Aedes 

albopictus, ambos presentes no Brasil.
 II.

  
Após um repasto de sangue infectado, 

dá-se um período de incubação 
extrínseca de 8 a 12 dias, após o qual, o 
mosquito estará apto a transmitir o vírus. III.  Em situações especiais, o vetor pode 
realizar a transmissão mecânica do 
vírus, imediatamente após seu repasto 
sanguíneo. 

IV.   A transmissão viral do ser humano para 
o vetor ocorre apenas durante o período 
de viremia da doença. 

 

a. Apenas I e II estão corretas. 
b. Apenas I e IV estão corretas. 
c. Apenas I, II e III estão corretas. 
d. Apenas I e III estão corretas. 
e. Todas estão corretas.   
QUESTÃO 41  
Em relação à Influenza Aviária, assinale a 
alternativa incorreta. 
 

a. Os subtipos H9N2, H7N7 e H7N2 já foram 
transmitidos diretamente de aves 
domésticas para seres humanos. 

b. Seu agente etiológico é um vírus 
pertencente à mesma família do vírus da 
gripe suína e da gripe equina. 

c. Nas aves, a sintomatologia predominante 
é respiratória e nervosa, sendo que alguns 
animais podem também apresentar um 
quadro diarréico. 

d. O vírus é de alta patogenicidade, bastante 
mutável e, por esse motivo, ainda não 
existe vacina para o uso em aves. 

e. O manuseio de carne de frango crua e de 
ovos pode representar um risco potencial 
de contágio. 

 

QUESTÃO 42  

A Doença de Lyme é uma patologia 
polissistêmica que acomete o homem, animais 
domésticos e silvestres, com transmissão 
vetorial.

 

Assinale a alternativa que apresenta o agente 
etiológico da Doença de Lyme.

 
 

a.
 

Borrelia anserina.
 

b.
 

Rickettsia rickettsii
 

c.
 

Borrelia theiler
 

d.
 

Coxiela burnetii
 

e.
 

Borrelia burgdorferi.
 

QUESTÃO
 

43
  A classificação proposta pelo Ministério da 

Saúde para a vigilância e controle da 
Leishmaniose Visceral permite uma melhor 
análise da situação epidemiológica da doença 
em áreas sob monitoramento.

 Nesta perspectiva, o Ministério da Saúde 
classifica um município sem casos autócnes de 
Leishmaniose Visceral, contíguo a outro 
município com casos da doença, e que, após 
inquérito entomológico, verificou-se a ausência 
do Lutzomya longipalpis ou L. cruzi, como 
sendo: 
 
a. de baixa vulnerabilidade. 
b. não vulnerável. 
c. vulnerável não receptivo. 
d. vulnerável receptivo. 
e. de média vulnerabilidade. 
 
QUESTÃO 44  
Para a confirmação laboratorial da 
Criptococose, o material de eleição a ser 
encaminhado ao laboratório é: 
 

a. aspirado de medula óssea, urina e fezes. 
b. líquido cefalorraquidiano e soro 

refrigerados. 
c. sangue congelado e conteúdo estomacal. 
d. soro congelado e fragmentos do baço, 

fígado e rins fixados em formalina. 
e. fragmentos de pulmões, gânglios linfáticos 

e sangue congelado. 
 
QUESTÃO 45  
Arboviroses são doenças transmitidas por 
insetos e que o agente etiológico é de origem 
viral. 
 

Analise as alternativas, assinalando aquela que 
representa apenas arboviroses zoonóticas. 
 

a. Encefalite Equina Venezuelana, Febre do 
Vale do Rift, Vírus do Nilo Ocidental. 

b. Encefalite Equina do Oeste, Tularemia, 
Febre Q. 

c. Encefalite Japonesa, Mormo, Febre 
Amarela. 

d. Encefalite Saint Louis, Febre Q, Dengue. 

e. Encefalite Equina do Leste, Febre do Vale 
do Rift, Tularemia.

 
 

QUESTÃO
 

46
  

A forma clássica do Botulismo resulta de 
qual fator?

 
 

a.
 

Contato com animais doentes.
 

b.
 

Consumo de pescados in natura.
 

c.
 

Ingestão dos esporos bacterianos.
 

 

Com base na análise, assinale a alternativa
correta.
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d.
 

Contaminação de feridas pelo agente 
etiológico.

 e.
 

Ingestão de toxinas pré-formadas.
 

 QUESTÃO
 

47
  A tuberculose ataca todos os mamíferos 

domésticos e selvagens e numerosas espécies 
de aves. A infecção natural desta patologia 
pode se dar de forma direta ou indireta. 

 
 Com relação

 
à infecção, é correto

 
afirmar.

 
 a.

 
Diaplacentária e pelo ovo é indireta.

 
b. 

Aerógena e diaplacentária são indiretas. 
c. 

Aerógena e enterógena são do tipo 
diretas. 

d. Por ferida e pelo orifício dos tetos é 
indireta. 

e. Pela amamentação e por contatos sexuais 
é direta. 

 
QUESTÃO 48  
A Leishmaniose Tegumentar Americana pode 
ser detectada através do raspado da lesão. O 
local raspado e asa formas observadas são, 
respectivamente: 
 

a. bordo, premastigotas. 
b. centro, amastigotas. 
c. bordo, amastigotas. 
d. bordo, promastigotas. 
e. centro, promastigotas. 
 
QUESTÃO 49  
Com relação à Leptospirose, analise os itens. 
 

I.  A manifestação clínica predominante de 
leptospirose bovina é o aborto por morte 
fetal primário, geralmente ocorrendo em 
estágio avançado de gestação. 

II.  Em suínos, a doença caracteriza-se por 
septicemia com icterícia e hemorragia, 
especialmente em animais jovens. 
Abortos são observados nas fêmeas 
adultas. 

III.  Nos equinos, a leptospirose está 
provavelmente envolvida em iridociclite 
recorrente. 

IV.
  

Febre, icterícia e manifestações 
hemorrágicas são as observações mais 
comuns em cães acometidos.

 
 

Com base na análise, assinale a alternativa 
correta.

 
 

a.
 

Apenas I e II estão corretos.
 

b.
 

Apenas I e IV estão corretos.
 

c.
 

Apenas I, II e III estão corretos.
 

d.
 

Apenas I e III estão corretos.
 

e.
 

Todos estão corretos.
 

QUESTÃO
 

50
  O controle químico de roedores é realizado com 

o uso de rodenticidas naturais ou sintéticos, 
capazes de provocar a morte de colônias 
inteiras num período de 24 horas, sendo que, 
no Brasil, a comercialização desses produtos é 
regulamentada pelos órgão de saúde pública. 

 
 Com relação ao uso de rodenticidas, analise as 
assertivas.

 
  I.

 
Formulações líquidas e gasosas como o 
fosfeto de alumínio e o brometo de 
metila têm seu uso proibido no Brasil. II. Rodenticidas à base de sais de bário e 
sais de tálio estão com seu uso proibido. 

III. Amplamente utilizados no controle de 
roedores, os raticidas anticoagulantes 
agem impedindo a conversão do 
fibrinogênio sanguíneo em fibrina, 
reação esta catalizada pela vitamina K, 
com comprometimento da coagulação 
sanguínea. 

IV.   Os compostos indandiônicos como a 
clorofacinona tiveram seu uso banido no 
Brasil em função do grande número de 
intoxicações acidentais com crianças e 
animais domésticos. 

 

Com base na análise, assinale a alternativa 
correta. 
 

a. Apenas I e II estão corretas. 
b. Apenas I e IV estão corretas. 
c. Apenas I, II e III estão corretas. 

d. Apenas I e III estão corretas. 

e. Todas estão corretas.  
 

QUESTÃO 51  
Os escorpiões são animais peçonhentos de 
grande importância em saúde pública, sendo 
que o conhecimento de sua biologia é requisito 
básico para a proposição e execução de 
medidas destinadas ao seu controle. 

Com relação aos escorpiões, assinale a 
alternativa incorreta.  

a. Os escorpiões são artrópodes 
quelicerados vivíparos, com filhotes 
desenvolvendo-se dentro do corpo da 
mãe e nascendo através de parto, 
constituindo ninhadas numerosas.

 

b.
 

As populações de Tityus serrulatus são 
formadas apenas por fêmeas cuja 
reprodução se dá por partenogênese.

 

c.
 

O veneno escorpiônico congrega diversas 
proteínas ácidas de baixo peso molecular 
e com importante atividade proteolítica, 
colinesterásica e fosfolipásica.
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d.
 

Os escorpiões apresentam alta 
sensibilidade à ação tóxica de inseticidas 
pertencentes a diferentes

 
grupos 

farmacológicos, mas o emprego destes no 
controle de escorpiões apresenta baixa 
eficácia.

 e.
 

De atividade predadora e carnívora, os 
escorpiões podem jejuar por tempo 
prolongado em condições ambientais 
adversas, sendo que em cativeiro há 
relatos de períodos superiores a um ano 
de jejum.

 
 
QUESTÃO 52  
A caracterização epidemiológica de uma 
enfermidade fornece importantes informações 
para a adequada adoção de medidas 
preventivas e de controle específicas.  
 
Com referência aos conceitos e definições 
utilizados em epidemiologia, analise as 
alternativas e assinale a incorreta. 
 

a. Comunicantes são todos os indivíduos 
que estiveram em contato com um 
reservatório ou com ambiente 
contaminado, de forma a ter  oportunidade  

 de adquirir o agente etiológico de uma 
doença. 

b. Coeficiente é a relação entre o número de 
casos de um evento e uma determinada 
população, num dado local e época. 

c. Reservatório é todo ser vivo que oferece, 
em condições naturais, subsistência ou 
alojamento a um agente infeccioso. 

d. Antroponoses são doenças em que o 
homem é o único reservatório, único 
hospedeiro e único susceptível. 

e. Espécies alopátricas são espécies ou 
subespécies do mesmo gênero que vivem 
em ambientes diferentes, devido à 
existência de barreira que as separam. 

 

QUESTÃO 53  

Levando-se em consideração o conceito de 
Risco, assinale a alternativa incorreta.  

a.
 O risco absoluto representa o coeficiente 

de prevalência de determinado fenômeno 
em determinada população.

 

b.
 

O risco relativo expressa a proporção de 
incidência do agravo entre os que 
apresentam o fator de risco em 
determinada população.

 

c.
 

O risco atribuível é a diferença entre a 
incidência nos expostos e a incidência nos 
não expostos.

 

d.
 

Os coeficientes de incidência e 
prevalência são as medidas clássicas de 
avaliação e mensuração de risco.

 

e.
 

A razão de chances é uma estimativa de 
risco relativo a partir de valores 
encontrados em estudos de controle.

 
 QUESTÃO 54
Analise a tabela abaixo.

    

 
 

Doentes
 

Sadios
 

Óbitos
 

Total
 Expostos

 
a

 
b

 
b

 
a+b+c

 Não -
expostos

 
d

 
e

 
f
 

d+e+f
 

Total a+d b+e c+f N
 A fórmula A= c+f / a+d refere -se a qual 

indicador epidemiológico?
 

 a. 
Taxa de Morbidade.  

b. 
Taxa de Mortalidade.  

c. População em Risco. 
d. Taxa de Ataque.  
e. Taxa de Letalidade.  
 
QUESTÃO 55  
Assinale a alternativa que apresenta o agente 
etiológico e respectiva forma infectante da 
Leishmaniose Visceral.  
 

a. Leishmania brasiliensis, amastigotas. 
b. Leishmania donovani, promastigotas. 
c. Leishmania donovani, premastigotas. 
d. Leishmania brasiliensis, promastigotas. 
e. Leishmania donovani, amastigotas. 
 

QUESTÃO 56  
A Raiva é uma doença viral, endêmica no 
Brasil, caracterizada por um quadro patológico 
associado a uma encefalite invariavelmente 
fatal. 
Com relação à patogenia da Raiva, analise os 
itens. 

I.  Microscopicamente, as lesões de 
poliencefalomielite rábica são 
caracterizadas por infiltração 
perivascular de células mononucleares, 
gliose focal e regional. 

II.  A degeneração neuronal observada na 
Raiva apresenta-se circundada por 
macrófagos e outras células 
inflamatórias, formando o que se 
denomina de nódulo de Babe.

 

III.
  

Durante o período de incubação da 
doença, a presença do vírus não pode 
ser evidenciada por métodos 
convencionais de diagnóstico, 
caracterizando o eclipse viral.

 

IV.
  

A proliferação intensa de corpúsculos 
de inclusão no interior dos neurônios faz 
com que as células nervosas sejam 
alteradas funcionalmente, 
comprometendo o sistema límbico e 
alterando o comportamento do animal.
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Com base na análise, assinale a alternativa 
correta.

 
 a.

 
Apenas I e II estão corretos.

b.
 

Apenas I e IV estão corretos.
c.

 
Apenas I, II e III estão corretos.

d.
 

Apenas I e III estão corretos.
e.

 
Todos estão corretos.

 QUESTÃO
 

57
  Os morcegos são mamíferos voadores 

pertencentes à Ordem Chiróptera, com ampla 
ocorrência em ambientes urbanos, rurais e 
silvestres. São transmissores de várias 
enfermidades virais, bacterianas e parasitárias, 
com destaque no seu papel como transmissor 
da Raiva. 
 Sobre as características biológicas e 
epidemiológicas dos morcegos, assinale a 
alternativa incorreta. 
 

a. No mundo, apenas três espécies de 
morcegos possuem hábito alimentar 
hematófago, todas elas com ocorrência no 
Brasil. 

b. Para o controle do morcego Desmodus 
rotundum pelo método seletivo indireto, 
não há necessidade da captura do animal. 

c. Apesar de ser um mamífero voador, o 
Desmodus rotundum pode consumir em 
uma única noite uma quantidade de 
sangue igual ou superior ao seu peso 
corporal. 

d. A participação dos morcegos hematófagos 
na transmissão da raiva para seres 
humanos vem aumentando 
consideravelmente nos últimos anos, 
refletindo a perda de habitat natural 
desses animais. 

e. Existem mais de 1000 espécies de 
morcegos descritos no mundo, mas 
somente as hematófagas podem transmitir 
a raiva, pois são refratárias a mesma.

 
 

QUESTÃO
 

58
  

Dos animais relacionados, assinale a alternativa 
em que, para casos de acidentes causados 
pela espécie listada, não se indica o tratamento 
profilático da raiva pós-exposição.

 
 

a.
 

Porco doméstico.
 

b.
 

Ratazana de esgoto.
 

c.
 

Cabras domésticas.
 

d.
 

Masurpiais.
 

e.
 

Primatas não humanos.
 

 
 
 

QUESTÃO
 

59
  A profilaxia pré-exposição contra a raiva é uma 

medida de biossegurança indicada para 
pessoas que, por força de suas atividades 
profissionais, estejam expostas 
permanentemente ao risco de infecção pelo 
vírus da raiva.

 Neste sentido, assinale a alternativa que 
apresenta o esquema para tratamento 
profilático antirrábico humano pré-exposição 
com vacina de cultivo celular, preconizado pelo 
Ministério da Saúde.

 
 a.

 
04 doses de vacina aplicadas nos dias 0, 
7, 14 e 28, com

 
controle sorológico a partir 

do 14º dia, após a última dose do 
esquema.

 
b. 

03 doses de vacina aplicadas nos dias 0, 
7, e 21, com controle sorológico a partir do 
30º dia, após a última dose do esquema. 

c. 04 doses de vacina aplicadas nos dias 0, 
7, 21 e 28, com controle sorológico a partir 
do 30º dia, após a última dose do 
esquema. 

d. 03 doses de vacina aplicadas nos dias 0, 
7, e 28, com controle sorológico a partir do 
14º dia, após a última dose do esquema. 

e. 03 doses de vacina aplicadas nos dias 0, 
7, e 14, com controle sorológico a partir do 
30º dia, após a última dose do esquema. 

 
QUESTÃO 60  
No processo de esterilização de artigos que por 
sua natureza não possam ser autoclavados, 
uma das opções é a utilização do Óxido de 
Etileno. 
 

Assinale a alternativa correspondente ao 
mecanismo de ação do Óxido de Etileno sobre 
microrganismos.  

a. Alcalinização de proteínas, DNA e RNA. 

b. Coagulação e desnaturação irreversível 
de proteínas estruturais.

 

c.
 Oxidação dos componentes celulares.

 

d.
 Precipitação de proteínas com 

rompimento celular.
 

e.
 

Inativação de enzimas da cadeia 
respiratória.
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