
1. A prova terá duração de 3 (três) horas, considerando, inclusive, a marcação do CARTÃO-RESPOSTA.

2. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma
com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), que estão distribuídas da seguinte forma:

3. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no cartão-resposta, com caligrafia usual, utilizando caneta esferográfica de tinta
azul ou preta, para posterior exame grafológico.

"A razão forma o ser humano, o sentimento o conduz" 

4. A prova objetiva deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor e transparente, de tinta azul ou
preta, não sendo permitido o uso de régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou borracha durante a realização da prova. A simples
posse ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido, mesmo que desligado, no local da prova, corredor ou banheiros,
implicará na exclusão do candidato no certame.

5. Durante a realização da prova objetiva não será admitida a consulta à legislação, livros, impressos ou anotações bem como o empréstimo
de material e/ou utensílio de qualquer espécie e/ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de
aparelho eletrônico.

6. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou,
de qualquer modo, danificar o cartão-resposta.

7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais: nome, número de inscrição e data de nascimento.

8. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da
prova.

9. Somente após decorrida uma hora do início da prova, ainda que tenha desistido do certame, o candidato poderá retirar-se do recinto,
depois que entregar o cartão-resposta, devidamente assinado e com a frase transcrita, e o caderno de questões. Não será permitida
qualquer anotação de informações da prova em qualquer meio, sob pena de eliminação do certame.

10.  O candidato somente poderá sair do local de realização das provas levando o caderno de questões no decurso dos
30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término da prova. Os três últimos candidatos deverão permanecer
em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro
dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.

11. Não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado as provas.

12. O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.

13. O gabarito da prova objetiva será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. Rio, no segundo dia útil seguinte ao
de realização da prova, estando disponível, também, no endereço eletrônico http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos.

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO: Seu garçom, faça o favor
Mesmo que o amemos com paixão, o Brasil é um país pouco

fácil de se elogiar. Os tolos sempre acreditaram no marketing que
nos vende como um paraíso tropical, onde tudo é belo e prazeroso,
onde não há conflitos a encarar. Já os mais espertos perceberam
a falácia do país da cordialidade e do risonho rosto ao sol, e
protestam contra nossas dificuldades, das mais fundamentais às
mais prosaicas, para o exercício do amor. O mestre Antônio Vieira,
por exemplo, reclamava de nossos mosquitos que não paravam
de picá-lo; assim como dom João VI ordenou a mudança para o
Rio de Janeiro, porque não aguentava mais o mau cheiro nas
ruas da Bahia.

Hoje, parte de nós, ao comentar o que somos, exerce uma
lógica peculiar e muito original do que podemos chamar de “cultura
de botequim”, que domina a cultura brasileira em geral, depois de
longo silêncio cuidadoso de desvalorização e de vergonha do que
podíamos ser. Ou vir a ser.

A cultura de botequim se manifesta através de outra especiali-
dade nacional, a “conversa de botequim”, à qual se dedicaram, com
diferentes posturas e valores, poetas, romancistas e pensadores,
sobretudo cariocas. Entre eles, Noel Rosa pode ser considerado o
pai da expressão. Grandes artistas nos fizeram conhecer bem esse
mundo, em outros momentos do país. Pois, como toda criação dessa
natureza, a cultura de botequim se transforma no tempo, conforme o
que acontece e a influência do lado de fora do botequim.

A conversa de botequim se caracteriza pela irresponsabilidade
tóxica de seus praticantes, pela impertinência com que tratam assun-
tos pertinentes. No botequim, não se pensa duas vezes ao preferir a
piada à verdade sem graça. Ninguém vacila em inventar um argu-
mento falso para justificar o que pretende afirmar. Não se dá crédito ao
que não serve para impor uma razão pouco razoável. Ganhar a
discussão é a prioridade, mesmo que não se saiba o que está certo ou
errado, que não se dê muita importância à vitória. Mesmo que esteja-
mos a espremer uma barata na sola do sapato, faremos isso porque
é assim que se faz no mundo real dos heróis. Com um sorriso nos
lábios, ainda que disfarçadamente triste.

No botequim, o valor de quem fala mais alto, de preferência aos
gritos, será sempre superior ao de quem é capaz de raciocinar sem
muito escândalo. No botequim, o que vale mesmo é o tapa lerdo nas
costas e o sucesso junto a um público que busca diversão na abso-
luta normalidade. O botequim é, antes de tudo, o lugar de seres
normais; dos que serão sempre de um só jeito, os que não querem
surpreender e não se surpreenderão. O lugar da paz conquistada
pela ignorância. [...]

Hoje, mais do que nunca, o cara no botequim é um machista
que cospe no chão, a cultivar linguagem vagabunda e misógina
como suprema demonstração de poder e grandeza. Ele não admite
mulheres no botequim, porque elas só existem para serem usadas
e injuriadas de diferentes modos. A mulher do outro será sempre
mais passada, além de suspeita; enquanto a nossa, uma bênção de
perfeição e virtude. A conversa de botequim não admite autocrítica,
nem revisão da qualidade de matrimônios desgastados. [...]
Cacá Diegues. In: O Globo, 02/09/2019. ADAPTADO. Disponível em: https://oglobo.globo.com/

opiniao/seu-garcom-faca-favor-23918701. Acesso em 02/09/2019.

01. De acordo com o sentido do texto, “o Brasil é um país pouco
fácil de se elogiar” (1º parágrafo), porque:

(A) não o amamos com paixão, mas tudo é belo e prazeroso
(B) os indivíduos espertos percebem nossas dificuldades

variadas
(C) os cidadãos tolos acreditam no marketing de um paraíso

tropical
(D) não há conflitos a encarar, mas rosto risonho no país da

cordialidade

02. O título desse texto repete o início do samba Conversa de
Botequim, de Noel Rosa. Assim, ao afirmar que “pode ser
considerado o pai da expressão” (3º parágrafo), o autor re-
conhece que o compositor:

(A) originou e divulgou o termo
(B) registrou ou licenciou o termo
(C) designou afetuosamente o bar
(D) orientou a compreensão do bar

03. Emprega-se na escrita da palavra discussão o dígrafo ss que,
de acordo com a ortografia oficial, completa, também, a lacuna
na palavra:

(A) exce__ão
(B) ascen__ão
(C) transmi__ão
(D) complica__ão

04. Em “Seu garçom, faça o favor”, a palavra em destaque exerce
função idêntica e tem o mesmo significado que se verifica em:

(A) Seu poeta predileto é Fernando Pessoa.
(B) Seu moço, preste atenção e procure compreender.
(C) Seu feriado, impeça que algo ou alguém o estrague!
(D) Seu filho, caçula querido, não lhe daria tal desgosto.

05. Os bares ____ (manter) a função de incentivar os
frequentadores a aproximações que ____ (facilitar) o diálogo.
Neste, ____ (caber), como tema, assuntos variados, que po-
dem ou não gerar mudanças de ponto de vista. A sensatez e a
coerência, em geral, ____ (ficar) de fora, porém a conversa
de botequim não pressupõe censura nem patrulhamento.

As corretas formas verbais para preencher as lacunas desse
texto são:

(A) mantêm – facilita – cabe – fica
(B) mantém – facilite – cabe – fica
(C) mantêm – facilitem – cabem – ficam
(D) mantém – facilitam – cabem – ficam

06. Pelo contexto, é possível depreender o significado de uma
palavra desconhecida. Assim em “cultivar linguagem vaga-
bunda e misógina” (6º parágrafo), o adjetivo em destaque
atribui ao substantivo que caracteriza a seguinte qualidade:

(A) atração pela sujeira
(B) desprezo às mulheres
(C) ódio ao raciocínio lógico
(D) temor de doenças femininas

07.  “Com um sorriso nos lábios, ainda que disfarçadamente triste.”
(4º parágrafo). Altera-se a relação lógica existente e o sentido
original da frase no texto, ao reescrevê-la da seguinte forma:

(A) Com um sorriso nos lábios, se bem que disfarçadamente
triste.

(B) Com um sorriso nos lábios, apesar de disfarçadamente
triste.

(C) Com um sorriso nos lábios, portanto disfarçadamente triste.
(D) Com um sorriso nos lábios, embora disfarçadamente triste.

08. No substantivo impertinência (4º parágrafo), há prefixo com
significado idêntico ao do que compõe a palavra:

(A) impor
(B) inventar
(C) influência
(D) irresponsabilidade
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09. É empregada uma palavra típica da linguagem coloquial e
informal no seguinte trecho:

(A) a cultura de botequim se transforma no tempo, conforme
o que acontece

(B) No botequim, não se pensa duas vezes ao preferir a
piada à verdade

(C) reclamava de nossos mosquitos que não paravam de
picá-lo

(D) Hoje, mais do que nunca, o cara no botequim é um machista

10. “faremos isso porque é assim que se faz” (4º parágrafo).

O verbo em destaque está conjugado no futuro do presente
do modo indicativo. Deve ser conjugado no mesmo tempo e
modo o verbo entre parênteses, para preencher corretamen-
te a lacuna da frase:

(A) Gente esperançosa acredita que os tolos ____ algum
dia. (amadurecer)

(B) No bar, muitos ____ tratar como banalidades assuntos
sérios. (costumar)

(C) Beth Carvalho, madrinha do samba, ____ de quase to-
dos os festivais brasileiros de música. (participar)

(D) Estudo recente ____ grave distorção entre opiniões da
população e realidade social. (identificar)

SUS

11. Na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, a
afirmação “saúde é direito de todos e dever do Estado” traz
embutido o conceito de:

(A) equidade
(B) igualdade
(C) integralidade
(D) universalidade

12. De acordo com a Lei nº 8.142/90, os recursos para cobertura
das ações e serviços de saúde serão repassados a Municípios,
Estados e Distrito Federal:

(A) de forma regular e automática
(B) conforme o financiamento do ano anterior
(C) mediante contrapartida nos respectivos orçamentos
(D) de acordo com o perfil da rede de serviços de saúde

13. De acordo com a Lei nº 8.080/90, são foros de negociação e
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais
do Sistema Único de Saúde - SUS:

(A) os Conselhos de Saúde
(B) as Comissões Gerenciais
(C) as Comissões Intergestores
(D) os Conselhos de Secretários de Saúde

14. A Portaria nº 2436/2017 estabelece a revisão de diretrizes
para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema
Único de Saúde – SUS. De acordo com essa portaria, o
processo de trabalho na Atenção Básica caracteriza-se por:

(A) realizar atendimento especializado
(B) ser a porta de entrada preferencial
(C) dar garantias para a alocação de recursos da Atenção

Básica
(D) reformular o modo tradicional de se fazer planejamento

em saúde

15. O documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde contempla o
pacto firmado entre os gestores do Sistema Único de Saúde –
SUS, em suas três dimensões: pela VIDA, em Defesa do SUS
e de Gestão. Nesse âmbito, o Pacto pela Vida é definido como:

(A) a expressão do processo de identificação e reconheci-
mento das regiões de saúde

(B) a articulação de ações que visem qualificar e assegurar o
SUS como política pública

(C) o estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos
limites institucionais do SUS

(D) o compromisso em torno de prioridades que apresentam
impacto sobre a situação de saúde da população

16. Segundo o Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº
8.080/90, o espaço geográfico contínuo constituído por agru-
pamento de Municípios limítrofes é denominado:

(A) Mapa da Saúde
(B) Região de Saúde
(C) Rede de Atenção à Saúde
(D) Ente Federativo de Saúde

17. O Pacto pela Saúde (2006) trouxe novidades em relação ao
financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS, que passou
a ser dividido em blocos de custeio.  Em relação especifica-
mente ao Piso da Atenção Básica Variável, ele deve financiar,
entre outras estratégias:

(A) Campanhas de Vacinação
(B) Incentivo do Programa de DST/Aids
(C) Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados
(D) Incentivo da Atenção Básica aos Povos Indígenas

18. As diretrizes da Atenção Básica orientam sua organização nos
municípios. A oferta de cuidado, com o reconhecimento das
diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as
necessidades das pessoas, é a definição de:

(A) equidade
(B) adstrição
(C) integralidade
(D) hierarquização

19. De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a
Lei nº 8.080/90, é função do Conselho Nacional de Saúde:

(A) definir os indicadores e as metas de saúde
(B) assegurar as referências das regiões interestaduais de

saúde
(C) estabelecer as diretrizes a serem observadas na elabo-

ração dos planos de saúde
(D) pactuar os aspectos operacionais, financeiros e adminis-

trativos da gestão compartilhada do Sistema Único de
Saúde

20. A Lei nº 8.080/90 estabelece, em seu artigo 35, alguns critéri-
os para estabelecer os valores a serem repassados a Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, entre eles:

(A) a determinação do crescimento populacional
(B) a existência de Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(C) o estabelecimento de parâmetros para a avaliação da

saúde
(D) o desempenho técnico, econômico e financeiro no perío-

do anterior
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ESPECÍFICO DO CARGO

21. Um canino macho da raça poodle com histórico de atropela-
mento deu entrada na clínica e foi encaminhado ao serviço de
radiologia, sendo constatada uma fratura no osso do membro
pélvico esquerdo localizado abaixo do fêmur e acima dos
ossos társicos. O osso em questão é:

(A) a tíbia
(B) o rádio
(C) o úmero
(D) o metatarso

22. O coração dos mamíferos é o órgão responsável por bombe-
ar o sangue através dos vasos sanguíneos, por contração
rítmica. É formado por quatro câmaras, dois átrios e dois
ventrículos. A artéria aorta recebe o sangue oriundo do:

(A) átrio direito
(B) átrio esquerdo
(C) ventrículo direito
(D) ventrículo esquerdo

23. Em relação às vias de aplicação de medicamentos, a que
apresenta menor período de latência é a:

(A) oral
(B) muscular
(C) intravenosa
(D) subcutânea

24. Para a vacinação antirrábica de cães e gatos, utiliza-se a via
subcutânea de administração. O local anatômico de escolha,
para introdução da agulha, é a região:

(A) dorsal do tórax
(B) ventral do abdome
(C) do músculo semitendíneo
(D) do músculo semimembranáceo

25. Em cães e gatos, para a aplicação de medicamentos por via
intramuscular na musculatura do membro posterior, deve-se
ter cuidado para não ocorrerem complicações, como a forma-
ção de abscessos e a lesão do nervo:

(A) radial
(B) ciático
(C) mediano
(D) trigêmeo

26. Após a colocação de mordaça em um cão, se houver dificul-
dade respiratória, deve-se:

(A) afrouxá-la
(B) apertá-la
(C) mantê-la
(D) retirá-la

27. Para o diagnóstico de esporotricose de um felino suspeito,
deve-se coletar, para ser encaminhado ao laboratório, o se-
guinte material:

(A) punção de medula óssea
(B) secreção coletada por swab

(C) sangue venoso com anticoagulante
(D) sangue venoso sem anticoagulante

28. Em relação ao ambiente, o primeiro passo para a contenção
de gatos é:

(A) abrir as janelas para arejar o ambiente
(B) fechar janelas e portas do local de exame
(C) aplicar um aromatizante no local de exame
(D) manter o local com odores de outros animais

29. Por motivo de segurança, antes de qualquer procedimento
cirúrgico, recomenda-se o jejum de 12 horas para o paciente
veterinário, pois isso:

(A) evita o regurgitamento
(B) ativa a circulação sanguínea
(C) aumenta os batimentos cardíacos
(D) potencializa a ação dos anestésicos

30. Segundo a resolução do CFMV n° 1000/2012, no seu artigo 3°,
a eutanásia pode ser indicada nas situações em que:

(A) o tutor necessitar, por motivo de mudança para local onde
não é permitida a presença de animais

(B) o animal estiver abandonado em vias públicas
(C) o tutor optar em desistir da guarda do animal
(D) o animal constituir ameaça à saúde pública

31. Agente etiológico é o nome dado ao agente causador de uma
doença. Segundo a NR32 (Segurança e Saúde no Trabalho
em Serviços de Saúde), quanto aos riscos biológicos, são
considerados agentes etiológicos:

(A) os microrganismos, produtos químicos de qualquer natu-
reza, resíduos químicos e gases

(B) os microrganismos, como as bactérias, fungos, vírus; os
parasitas e os produtos químicos de qualquer natureza

(C) os microrganismos, como as bactérias, fungos, vírus; as
culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons

(D) os microrganismos, como as bactérias, fungos e vírus, os
parasitas macroscopicamente visíveis ou não, e resíduos
químicos

32. Quanto aos equipamentos de proteção individual
(EPI),segundo a NR32, é correto afirmar que:

(A) a utilização do EPI é de total responsabilidade do traba-
lhador, que poderá não o utilizar, desde que assine um
termo de responsabilidade

(B) é de responsabilidade do trabalhador a escolha e a com-
pra do EPI, de acordo com sua necessidade individual, o
que varia de trabalhador para trabalhador

(C) em serviços de tratamento intensivo, unidades de paci-
entes com doenças infectocontagiosas, o trabalhador
deverá responsabilizar-se pela adequada higienização
de seu EPI

(D) os EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição
em número suficiente nos postos de trabalho, garantindo
o imediato fornecimento ou reposição, e são de uso obri-
gatório

33. Quanto aos processos de desinfecção e de esterillização, os
artigos (materiais utilizados em estabelecimentos de saúde)
podem ser classificados em críticos, semicríticos e não críticos.
Os críticos são aqueles que:

(A) requerem simples limpeza ou desinfecção, como tecidos
que entrem em contato com o paciente

(B) são destinados aos procedimentos invasivos, como as
agulhas e os catéteres intravenosos, e requerem esteri-
lização

(C) entram em contato com o paciente: todos esses materiais
devem ser considerados críticos e, portanto, é necessá-
ria sua esterilização

(D) entram em contato com a pele não íntegra ou com as
mucosas íntegras, como a cânula endotraqueal e a son-
da nasogástrica; podem ser esterilizados ou apenas
desinfetados
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34. Para desinfecção de superfícies de aço inoxidável, recomen-
da-se a utilização de:

(A) glutaraldeído na concentração de 2%, por um período
de exposição de 30 minutos, principalmente em locais de
pouca ventilação, apesar de seu elevado custo

(B) formalina, na diluição em água a 10% ou em álcool a 8%,
sendo bactericida, fungicida e virucida após 30 minutos,
devendo ser manuseada com cuidado devido à sua ação
tóxica

(C) álcool etílico 70%, em 3 aplicações intercaladas pela se-
cagem natural com tempo de exposição de 10 minutos,
tendo em vista possuir atividade germicida, menor custo
e pouca toxicidade

(D) álcool isopropílico 92%, em aplicação única, seguida da
utilização de hipoclorito, tendo em vista possuir proprieda-
des germicidas superiores ao álcool etílico 70%, menor
custo e pouca toxicidade

35. Quando realize atividades em áreas onde existam fontes de
radiações ionizantes, o trabalhador:

(A) deve permanecer nestas áreas o menor tempo possível
e utilizar os EPI adequados

(B) deve trabalhar nestas áreas o tempo máximo de seis
horas diárias, intercalando os dias de trabalho

(C) pode permanecer nestas áreas o tempo que for neces-
sário, desde que utilize jaleco de manga comprida, aven-
tal plástico e, dependendo do caso, avental de chumbo

(D) pode obter conhecimento dos riscos e estar sob monitoração
individual quanto à dose de radiação ionizante que inevita-
velmente irá receber, sendo facultativo o uso de EPI

36. Nos locais de trabalho onde exista a possibilidade de exposição
a agente biológico, é correto afirmar que:

(A) o uso do álcool gel substitui a lavagem das mãos
(B) o uso de luvas resistentes substitui a lavagem das mãos
(C) a utilização de lentes de contato deve substituir o uso de

óculos
(D) o empregador deve vedar a utilização de adornos e o

ato de fumar

37. O tétano acidental é uma doença infecciosa aguda que tem
como agente etiológico o Clostridium tetani, sendo correto
afirmar que:

(A) a transmissão ocorre pelo contato direto de um indivíduo
para outro, provocando sintomatologia nervosa

(B) o agente etiológico desta doença é um bacilo gram-nega-
tivo não esporulado, aeróbico, que produz uma toxina
capaz de provocar diversas lesões no sistema nervoso
central

(C) o agente etiológico desta doença é um bacilo gram-posi-
tivo esporulado, anaeróbico, que produz uma toxina ca-
paz de provocar um estado de excitabilidade no sistema
nervoso central

(D) o agente etiológico desta doença é um vírus de elevada
patogenicidade e a infecção ocorre através da penetra-
ção do agente na pele e mucosas (ferimentos superficiais
ou profundos de qualquer natureza)

38. A leptospirose é uma zoonose de grande importância social e
econômica que apresenta elevada incidência em determinadas
áreas, sendo causada pela bactéria Leptospira spp.. Quanto ao
modo de transmissão dessa doença, é correto afirmar que:

(A) a transmissão ocorre por mordedura de ratos infectados,
clinicamente doentes

(B) está condicionada à época de chuvas, ao contato com
água e lama na pele e mucosas, independente da pre-
sença do agente etiológico

(C) ocorre pela exposição direta ou indireta à urina de ani-
mais infectados, podendo haver a  penetração do micror-
ganismo pela pele com lesões

(D) a transmissão entre humanos é muito comum, podendo
ocorrer pelo contato com urina, sangue, secreções e
tecidos de pessoas infectadas

39. A leishmaniose visceral era uma doença de caráter rural; re-
centemente, porém, vem se expandindo para áreas urbanas
e é motivo de preocupação em saúde pública. Quanto ao
agente etiológico e às vias de transmissão dessa doença, é
correto afirmar que:

(A) é causada por um fungo dimórfico presente no meio am-
biente e sua transmissão ocorre por ingestão de água e
alimentos contaminados

(B) é causada por um protozoário e sua transmissão ocorre
pela da picada de seus vetores (flebotomíneos) infectados

(C) é causada por uma bactéria e sua transmissão ocorre
pelo contato direto entre animais infectados e o homem

(D) é causada por um vírus e sua transmissão ocorre pela
via aerógena, quando em ambientes fechados

40. A raiva é uma zoonose viral, transmitida ao homem pela
inoculação do vírus rábico contido na saliva do animal infectado,
principalmente por mordedura, sendo de elevada importância
em saúde pública devido à letalidade de, aproximadamente,
100%. Quanto ao desenvolvimento e sintomatologia dessa
doença no homem, é correto afirmar que:

(A) é uma encefalite progressiva, com manifestações de ansi-
edade e hiperexcitabilidade crescentes, febre, delírios, es-
pasmos musculares involuntários, paralisia, coma e morte

(B) é uma doença que afeta diversos sistemas, causando
encefalite e lesão no fígado, com icterícia (mucosas ama-
reladas) grave e morte

(C) é uma doença que afeta diversos sistemas, causando
encefalite e lesão no rim, com consequente infecção renal
crônica e morte

(D) é uma encefalite progressiva, com sintomatologia nervosa
diversa, seguida de um quadro hemorrágico generalizado


