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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto para responder as questões 01 a 05: 

Racismo 
 

Preconceito racial e discriminação racial são duas 
coisas diferentes. 

O preconceito é um sentimento, fruto de 
condicionamento cultural ou de uma deformação 
mental, mas sempre incorrigível. Não se legisla sobre 
sentimentos, não se muda um habito de pensamento ou 
uma convicção herdada por decreto. 

 Já a discriminação racial é o preconceito 
determinando atitudes, políticas, oportunidades e 
direitos, o convívio social e o econômico. Não se pode 
coagir ninguém a gostar de quem não gosta, mas 
qualquer sociedade democrática, para desmentir o 
nome, deve combater a discriminação por todos os 
meios – inclusive a coação. 

Não concordo com quem diz que uma política de 
cotas para negros no estudo superior é discriminação. É 
coação, certo, mais para tentar corrigir um dos 
desequilíbrios que persistem na sociedade brasileira, o 
que reflete na educação a desigualdade de 
oportunidades de brancos e negros em todos os setores, 
mal disfarçada pela velha conversa da harmonia racial 
tão nossa. As cotas seriam irrealistas? Melhor igualdade 
artificial do que igualdade nenhuma. 

Agora mesmo caíram em cima de quem disse – 
numa frase obviamente arrancada do contexto – que 
racismo de negro contra branco é justificável. Nenhum 
racismo é justificável, mas o ressentimento dos negros é. 
Construiu-se durante todos os anos em que a última 
nação do mundo a acabar com a escravatura continuou 
na prática o que o tinha abolido no papel. Não se 
esperava que o preconceito acabasse com o decreto da 
abolição, mas mais de 100 anos deveriam ter sido mais 
do que suficientes para que a discriminação diminuísse. 
Não diminuiu. 

Igualar racismo de negro com racismo de branco 
não resiste a um teste elementar. O negro pode dizer – 
distinguindo com nitidez preconceito de discriminação 
– “Não precisa me amar, só me dê meus direitos”. Qual a 
frase mais próxima disto que um branco poderia dizer, 
sem provocar risos? “Não precisa me amar, só tenha 
paciência”? “Me ame, apesar de tudo”?. Pouco 
convincente. 

É uma questão que vai e vem, como as marés. A 
velha oposição, na seleção brasileira, do time do povo e 
o time do técnico. Quando as coisas vão bem (Brasil 4, 
Chile 0) não há discussão, quando as coisas vão mal 
(Brasil ali , Gana 0) volta a questão. O povo quer os 
melhores sempre no time. Isto se repete há anos. 
Mudam os técnicos, mudam os melhores, muda, em boa 
parte o povo, e a questão continua indo e vindo. Como as 
marés. 

Luís Fernando Veríssimo 

 
 
 
 

QUESTÃO 01 

Assinale a alternativa incorreta em relação às ideias do 
autor: 
 
A) O preconceito é um sentimento incorrigível; 
B) A sociedade pode e deve combater a discriminação 

através da coação; 
C) A política de cotas para negros no Ensino Superior é  

também uma forma de discriminação; 
D) Apesar da abolição, o preconceito com os negros não 

diminuiu; 
E) Apesar de não haver justificativa para o racismo, há 

justificativa para o ressentimento dos negros. 
 

QUESTÃO 02 

Analise as seguintes afirmações: 
 
I. Na palavra condicionamento há 15 letras e 13 

fonemas; 
II. Na palavra igualdade há tritongo; 
III. Em caíram e diminuiu há hiato; 
IV. No vocábulo incorrigível há dois dígrafos. 
 
A) São verdadeiros somente os itens I e III; 
B) São verdadeiros somente os itens I e II; 
C) São verdadeiros somente os itens II, III e IV; 
D) São verdadeiros somente os itens II e IV; 
E) Todos os itens são verdadeiros. 
 

QUESTÃO 03 

Nas frases do texto a seguir, foram destacados alguns 
pronomes, marque a opção em que há a correta 
classificação, respectivamente, de cada um: 
 
 “Não se pode coagir ninguém a gostar de quem não 
gosta” 
 “... mal disfarçada pela velha conversa da harmonia 
racial tão nossa.” 
 “Não precisa me amar” 
 
A) Pronome indefinido, pronome indefinido, pronome 

possessivo, pronome pessoal oblíquo; 
B) Pronome indefinido, pronome relativo, pronome 

possessivo, pronome oblíquo; 
C) Pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome 

possessivo, pronome oblíquo; 
D) Pronome indefinido, pronome interrogativo, 

pronome possessivo, pronome pessoal do caso reto; 
E) Pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome 

possessivo, pronome pessoal do caso reto. 
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QUESTÃO 04 

Em: “Construiu-se durante todos os anos em que a 
última nação do mundo a acabar com a escravatura 
continuou na prática o que o tinha abolido no papel.” As 
palavras destacadas pertencem as seguintes classes 
gramaticais respectivamente: 
 
A) Pronome apassivador, substantivo, artigo, artigo e 

pronome oblíquo; 
B) Pronome reflexivo, substantivo, preposição, artigo e 

pronome oblíquo; 
C) Pronome apassivador, substantivo, preposição, artigo 

e pronome oblíquo; 
D) Pronome pessoal oblíquo, substantivo, artigo, 

preposição e pronome oblíquo; 
E) Pronome apassivador, substantivo, preposição, artigo 

e artigo. 
 

QUESTÃO 05 

No trecho: “..., mal disfarçada pela velha conversa da 
harmonia racial tão nossa.” A palavra mal está escrita 
corretamente, pois é um adverbio contrário de ‘bem’. 
Assinale a opção em que há erro ortográfico no uso da 
palavra destacada: 
 
A) Ele sempre apresentou um mau comportamento nos 

eventos sociais; 
B) Não se sabe o porquê de tanto mistério envolvendo o 

caso; 
C) Aonde você foi esta manhã? 
D) Aonde você estava até agora? 
E) Não fui convidado para a festa, por quê? 
 

QUESTÃO 06 

Marque a opção em que há erro na separação silábica de 
um dos vocábulos: 
 
A) Co-or-de-na-ção, ab-rup-to, sub-lo-car; 
B) Ex-ce-ção, sub-li-nhar, ci-sal-pi-no; 
C) Trans-a-tlân-ti-co, mio-pi-a, dif-te-ri-a; 
D) Ab-le-gar, sa-guão, a-tri-to; 
E) Bi-sa-vô, cons-pi-ra-ção, ad-vo-ga-do. 
 

QUESTÃO 07 

Assinale o item cuja concordância nominal está de 
acordo com a Gramática Normativa: 
 
A) Todos estavam alerta devido a onda de assaltos na 

cidade; 
B) Ela andava meia esquisita naquele dia; 
C) Enviei-lhe incluso as notas fiscais; 
D) É proibida entrada de estranhos neste recinto; 
E) Seria necessário a intervenção da polícia para 

combater os ataques dos torcedores ao clube. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

Assinale o item que apresenta problema de pontuação: 
 
A) Alguns manifestantes do partido de esquerda, 

gritavam insultos ao  governo; 
B) Não quero, meu bem, que penses conforme penso, 

mas que tenhas teus próprios pensamentos; 
C) Inconformada, seguiu ela para casa, com a certeza de 

que nada tinha sido resolvido; 
D) Alguns anos depois, em meio a tanta confusão, 

estavam novamente um ao lado do outro; 
E) As mulheres costumam conversar sobre os 

problemas pessoais, os homens, sobre futebol e 
mulheres. 

 

QUESTÃO 09 

Identifique a alternativa em que não é atribuída a ideia 
de superlativo ao adjetivo: 
 
A) Vivia em uma casa paupérrima; 
B) Era um funcionário bastante eficiente; 
C) Aquela foi a noite mais bela de todas; 
D) Ele é mais bom que paciente; 
E) Estava extremamente feliz. 
 

QUESTÃO 10 

Identifique a alternativa que apresenta erro de 
acentuação gráfica: 
 
A) Alguns adolescentes não possuem o hábito da leitura, 

por isso os títulos dos livros devem atraí-los para que 
leiam; 

B) Muitas pessoas não têm tempo para fazer uma boa 
leitura; 

C) Ele queria ser o heroi nacional e acabou pagando um 
alto preço; 

D) Perdoo os meus ofensores, para também obter o 
merecido perdão; 

E) Aquela era uma ideia que não lhe saía da cabeça. 
 
ANOTAÇÕES 
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MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 11 

Em algarismo romano, marque a alternativa 
correspondente a seguinte data: 
 
23 de Dezembro de 2012. 
 
A) XX de XII de MMXII; 
B) III de X de MXII; 
C) XX de X de MXII; 
D) XXIII de XII de MMXI; 
E) XXIV de  XII de MMXIV. 
 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa correta utilizando a numeração 
romana:  
 
O homem pisou a primeira vez na Lua no ano de 
MCMLXIX. 
 
A) 1890; 
B) 1810; 
C) 1969; 
D) 1910; 
E) 1909; 
 

QUESTÃO 13 

Joana queria comer uma salada de frutas na sobremesa 
do jantar, então foi ao mercado e comprou um abacaxi 
por R$ 3,50, uma manga por R$ 1,00, uma dúzia de 
banana por R$ 4,00 e meia dúzia de abacate por R$ 5,50. 
Quanto custou a salada com estas frutas? 
 
A) R$ 5,73; 
B) R$ 9,00; 
C) R$ 10,00; 
D) R$ 14,00; 
E) R$ 18,50. 
 

QUESTÃO 14 

A Lua da uma volta completa em torno da Terra em 
aproximadamente 28 dias. Quantas voltas 
aproximadamente ela dará em torno da Terra em 2 
anos?  (Considere o ano com 364 dias) 
 
A) 10 voltas; 
B) 12 voltas; 
C) 13 voltas; 
D) 25 voltas; 
E) 26 voltas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 

João efetuou uma compra de R$ 250,00, mas se o 
pagamento fosse à vista teria desconto de 20%, 
querendo economizar, efetuou logo a liquidação. De 
quanto foi o desconto de João? 
 
A) R$ 25,00; 
B) R$ 50,00; 
C) R$ 75,00; 
D) R$ 225,00; 
E) R$ 200,00. 
 

QUESTÃO 16 

Se 50 litros de gasolina custam R$ 85,00, quanto 
custarão 80 litros do mesmo combustível? 
 
A) R$ 51,00; 
B) R$ 100,00; 
C) R$ 125,00; 
D) R$ 136,00; 
E) R$ 189,00. 
 

QUESTÃO 17 

Se 4 costureiras fazem 32 vestidos em cinco horas de 
trabalho, quantos vestidos fazem 9 costureiras iguais as 
primeiras na mesma quantidade de horas trabalhada 
por dia? 
 
A) 72 vestidos; 
B) 84 vestidos; 
C) 96 vestidos; 
D) 115 vestidos; 
E) 250 vestidos. 
 

QUESTÃO 18 

Mateus comprou 8 caixas de refrigerantes por R$ 
280,00. Quanto pagará se comprar mais 12 caixas iguais 
à primeira? 
 
A) R$ 220,00; 
B) R$ 250,00; 
C) R$ 300,00; 
D) R$ 380,00; 
E) R$ 420,00. 
 

QUESTÃO 19 

Qual a capacidade de uma piscina com as seguintes 
dimensões: 5m de largura, 10m de comprimento e 2 m 
de profundidades.   
 
A) 10 m²; 
B) 50 m²; 
C) 100 m²; 
D) 200 m²; 
E) 500 m². 
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QUESTÃO 20 

Qual a área do quadrado com aresta medindo 8 cm? 
 
A) 16 cm²; 
B) 32 cm²; 
C) 40 cm²; 
D) 64 cm²; 
E) 4096 cm². 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
definição de FHD é baseada em critérios clínicos e 
laboratoriais. Após o preenchimento desses critérios, os 
casos devem ser classificados quanto à gravidade. 
Identifique a qual grau está relacionado o texto abaixo. 
 
Esse grau preenche todos os critérios de FHD (febre 
hemorrágica da dengue) e apresenta colapso 
circulatório com pulso fraco e rápido, diminuição da 
pressão arterial ou hipotensão, pele pegajosa e fria e 
inquietação. 
 
A) Grau I; 
B) Grau II; 
C) Grau III; 
D) Grau IV; 
E) Grau V. 
 

QUESTÃO 22 

Em relação aos objetivos da Vigilância Epidemiológica, 
analise as afirmações abaixo: 
 
1. Detectar precocemente os casos, visando promover 

tratamento adequado e oportuno e reduzir a 
morbidade e, consequentemente, evitar o óbito; 

2. Detectar precocemente o aumento de ocorrência da 
doença, para adoção de medidas de controle, 
evitando que processos epidêmicos se instalem; 

3. Realizar investigação para identificar a área de 
transmissão e orientar ações integradas de bloqueio e 
controle vetorial; 

4. Acompanhar a curva epidêmica, identificando área de 
maior ocorrência de casos e grupos mais acometidos, 
visando controlar a transmissão em curso; 

5. Realizar investigação de óbitos suspeitos, visando 
identificar possíveis determinantes. 

 
A) Apenas os itens 1 e 3 estão corretos; 
B) Apenas os itens 2 e 4 estão corretos; 
C) Apenas os itens 1, 2 e 4 estão corretos; 
D) Apenas os itens 3, 4 e 5 estão corretos; 
E) Todos os itens estão corretos. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

Uma determinada comunidade visitada por você possui 
80 casas. Destas, 50 são de taipa, 20 de palha e 10 de 
lona. Estas famílias têm maior probabilidade de adoecer 
por: 
 
A) Leishmaniose; 
B) Doença de Chagas; 
C) Hepatite B; 
D) Raiva; 
E) Malária. 
 

QUESTÃO 24 

Classifique a qual tipo de Peste o texto abaixo está 
relacionado: 
 
“É uma forma muito rara, na qual não há reações 
ganglionares visíveis. É caracterizada pela presença 
permanente do bacilo no sangue. O início é fulminante, 
com febre elevada, pulso rápido, hipotensão arterial, 
grande prostração, dispneia, fácies de estupor, 
dificuldade de falar, hemorragias cutâneas, às vezes 
serosas e mucosas e até nos órgãos internos. De modo 
geral, esse tipo de peste aparece na fase terminal de 
uma respectiva peste não tratada.” 
 
A) Peste septicêmica primária; 
B) Peste bubônica; 
C) Peste Pneumônica; 
D) Peste virótica; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 25 

No Brasil, existem 2 áreas principais de focos naturais 
da peste: 
 
A) Sudeste e Teresópolis, no RJ; 
B) Norte e Teresópolis, no RJ; 
C) Nordeste e Teresópolis, no RJ; 
D) Sul e Teresópolis, no RJ; 
E) Norte e Nordeste. 
 

QUESTÃO 26 

O agente etiológico da Doença de Chagas é: 
 
A) Protozoário Trypanosoma cruzi; 
B) Vírus Trypanosoma cruzi; 
C) Bactéria Trypanosoma cruzi; 
D) Protozoário Yersinia pestis; 
E) Bactéria Yersinia pestis. 
 

QUESTÃO 27 

Um sinônimo para esquistossomose é: 
 
A) Doença de Crohn; 
B) Síndrome de Turner; 
C) Giardíase; 
D) Bilharzíase; 
E) Displasia cleidocraniana. 
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QUESTÃO 28 

Sobre o ciclo da esquistossomose, marque a opção 
correta: 
 
A) Na água, os miracídios invadem tecidos do caracol; 
B) Os caracóis grudam na pele, penetrando-a; 
C) Após a penetração na pele, os caracóis transformam-

se em schistosumulas; 
D) As schistosumulas atingem o rim onde se maturam as 

formas adultas; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 29 

O agente etiológico da cólera, denominado Vibrio 
cholerae é um: 
 
A) Protozoário 
B) Caramujo 
C) Vírus gram – 
D) Bacilo gram + 
E) Bacilo gram – 
 

QUESTÃO 30 

Sobre as características epidemiológicas da cólera, 
marque a opção INCORRETA: 
 
A) Até 1991, o Brasil era uma área indene para a cólera; 
B) A introdução da cólera no Brasil ocorreu pela Selva 

Amazônica; 
C) Hoje se vivencia um “silêncio” epidemiológico, desde 

2006; 
D) Há registro de grandes epidemias na região Sudeste; 
E) O ano em que ocorreu o maior número de casos foi o 

de 1993. 
 

QUESTÃO 31 

A febre amarela é causada por um: 
 
A) Vírus; 
B) Bactéria; 
C) Bacilo; 
D) Protozoário; 
E) Fungo. 
 

QUESTÃO 32 

Um traço comum entre a dengue e a febre amarela é: 
 
A) Ambos os mosquitos picam durante a noite; 
B) O vetor é o mesmo; 
C) Não existem inseticidas que combatam o mosquito; 
D) Possuem as mesmas zonas endêmicas; 
E) Não existe nada em comum entre essas doenças. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 

Atualmente, a área focal da filariose é: 
 
A) Recife e região metropolitana; 
B) Floresta Amazônica; 
C) Triângulo Mineiro; 
D) Serras Gaúchas; 
E) Pantanal mato-grossense. 
 

QUESTÃO 34 

O sinal clássico da filariose é: 
 
A) Febre; 
B) Hepatomegalia; 
C) Linfedema; 
D) Esplenomegalia; 
E) Diarreia. 
 

QUESTÃO 35 

É uma sinonímia para a leishmaniose tegumentar: 
 
A) Elefantíase; 
B) Úlcera péptica; 
C) Doença do caramujo; 
D) Calazar; 
E) Úlcera de Bauru. 
 

QUESTÃO 36 

São sintomas comuns no calazar, EXCETO: 
 
A) Leucopenia; 
B) Náuseas; 
C) Caquexia; 
D) Esplenomegalia; 
E) Hipergamaglobulinemia. 
 

QUESTÃO 37 

O “caminho” percorrido pelo vírus da raiva no corpo 
humano, pela ordem, é: 
 
A) Glândulas salivares – sistema nervoso central – 

nervos periféricos; 
B) Sistema nervoso central – glândulas salivares – 

nervos periféricos; 
C) Nervos periféricos – glândulas salivares – sistema 

nervoso central; 
D) Nervos periféricos – sistema nervoso central – 

glândulas salivares; 
E) Glândulas salivares – nervos periféricos – sistema 

nervoso central. 
 

QUESTÃO 38 

O período de incubação da raiva é, em média: 
 
A) 45 dias na raiva humana e 10 dias a 2 meses no cão; 
B) 60 dias na raiva humana e 10 dias a 2 meses no cão; 
C) 45 dias na raiva humana e 3 meses no cão; 
D) 60 dias na raiva humana e 3 meses no cão; 
E) 45 dias na raiva humana e 6 meses no cão. 
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QUESTÃO 39 

A leptospirose é tratada com: 
 
A) Carbamazepina; 
B) Antivirais; 
C) Antibióticos; 
D) antifúngicos; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 40 

A forma mais grave da leptospirose é conhecia como 
doença ou síndrome de Weil. Nesta fase, encontramos 
várias complicações, como: 
 
A) Falência renal; 
B) Meningite; 
C) Falência hepática; 
D) Somente as alternativas A e C estão corretas; 
E) As alternativas A, B e C estão corretas. 
 

QUESTÃO 41 

Sobre a malária, marque a opção correta: 
 
A) É transmitida pela picada das fêmeas do mosquito do 

gênero Anopheles; 
B) O mosquito da malária sobrevive muito bem em 

regiões onde a temperatura média seja de 20 a 30º C 
e baixa umidade; 

C) A prevenção se dá de maneira eficaz através de 
vacina específica; 

D) Seus sintomas iniciais são bem específicos, facilitando 
muito o diagnóstico; 

E) Apesar de ser uma doença comum no Brasil, nunca 
traz sintomas graves. 

 

QUESTÃO 42 

Sobre os sintomas da malária, marque a opção 
INCORRETA: 
 
A) Apresenta como característica tremores fortes, 

podendo durar de 15 minutos a 1 hora; 
B) Apresenta febre alta, de até 41º C; 
C) Uma característica é a melhora do doente depois de 

uma crise, até a crise seguinte, que acontece de 2 a 3 
dias depois; 

D) Mesmo na infecção grave, órgãos vitais como fígado e 
baço não são atingidos; 

E) Apresenta calafrios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 43 

Sobre a dengue, marque a opção correta: 
 
A) O avanço do vírus tipo 4 da dengue pelo Brasil é uma 

ameaça à saúde pública, já que ele é mais perigoso do 
que os outros; 

B) Cada vez que você é infectado por um vírus, não pode 
ser mais infectado pelo mesmo. Ou seja, na vida, a 
pessoa só pode ter dengue 4 vezes; 

C) A palavra dengue tem origem grega e quer dizer 
“melindre”, “manha”; o nome faz referência ao estado 
de moleza e prostração em que a pessoa fica ao ser 
contaminada; 

D) As epidemias geralmente ocorrem no inverno, 
durante ou imediatamente após os períodos 
chuvosos; 

E) Apesar de muito conhecida em todo o Brasil, a 
dengue só foi introduzida no país em torno de 1993, 
de onde datam os primeiros casos. 

 

QUESTÃO 44 

Em 2002, o Ministério da Saúde implantou o PNCD 
(Programa Nacional de Controle da Dengue). As 
principais mudanças em relação aos modelos anteriores 
são: 
 
A) Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica e 

Entomológica; 
B) Elaboração de programas permanentes, uma vez que 

não existe nenhuma evidência técnica de que a 
erradicação do mosquito seja possível, a curto prazo; 

C) Melhoria da qualidade do trabalho de campo de 
combate ao vetor; 

D) Atuação multissetorial por meio do fomento à 
destinação adequada de resíduos sólidos; 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 45 

Após uma pesquisa feita em seu município sobre a 
saúde do trabalhador, descobriu-se que a intensidade 
sonora do equipamento utilizado pelos Agentes de 
Endemias estava em torno de 90 decibéis. O que isso 
acarreta? 
 
A) Nenhum problema; 
B) Surdez permanente; 
C) Dependendo do tempo de exposição, pode provocar 

apenas perturbação funcional e reversível; 
D) Zumbido e sensação de “água no ouvido”; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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QUESTÃO 46 

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), 
uma pandemia pode começar quando: 
 
A) O agente infecta animais, causando uma doença séria; 
B) Há o aparecimento de uma nova doença na 

população; 
C) O agente espalha-se fácil e sustentavelmente entre os 

animais; 
D) A doença é séria, mas não contagiosa; 
E) Mata mais de 1.000.000 de pessoas. 
 

QUESTÃO 47 

Complete corretamente a frase: 
 
“_________________________ é um conjunto de ações que 
proporciona o conhecimento e detecção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes do 
meio ambiente que interferem na saúde humana.” 
 
A) Vigilância Epidemiológica; 
B) Vigilância Sanitária; 
C) Vigilância em Saúde Ambiental; 
D) Programa de Controle Ambiental; 
E) FUNASA. 
 

QUESTÃO 48 

O controle da população murina em áreas de riscos 
prioriza os seguintes critérios: 
 
A) Incidência dos casos de leptospirose humana nos 

últimos 10 anos; 
B) Áreas sujeitas a queimadas; 
C) Áreas de ocupação próxima a vulcões; 
D) Áreas com esgoto a céu aberto e acúmulo de lixo; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 49 

O material biológico para exame de raiva animal deve 
ser encaminhado à(ao): 
 
A) Secretaria de Saúde Municipal; 
B) Secretaria de Saúde Estadual; 
C) Ministério da Saúde; 
D) LACEN; 
E) Escola de Saúde Pública. 
 

QUESTÃO 50 

As atividades desenvolvidas na CCZV (Coordenação de 
Controle de Zoonoses e Vetores) incluem: 
 
A) Recebimento, manutenção e destinação de caninos 

com potencial de agressividade; 
B) Recolhimento de morcegos encontrados caídos ou em 

locais não comuns à espécie durante o dia; 
C) Educação em Saúde; 
D) Somente as alternativas A e B estão corretas; 
E) As alternativas A, B e C estão corretas. 
 
 

 
 
 
 
 




