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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 

 

 

 Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo 

que está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não 

corresponda ao que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se 

esqueça de assinar seu nome no primeiro retângulo. 

 Escreva as respostas das questões no RASCUNHO fornecido pelos fiscais, a fim de transcrevê-

las com caneta esferográfica azul ou preta, de ponta grossa e corpo transparente, 

posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA. 

 Ao transcrever suas respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, preencha completamente o alvéolo, 

como indicado na figura, . Nunca assim , pois você corre o risco de ter sua 

questão anulada. 

 Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma 

leitura competente é requisito essencial para a realização da prova. 

 Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado. 
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Puppies from pet store chain sicken 39 people, CDC says 
 By Susan Scutti, CNN 

Updated 3:59 PM ET, Mon September 11, 2017 

(CNN) The Center for Disease Control and Prevention (CDC) said on Monday it is investigating a multistate outbreak 

of campylobacter infections linked to contact with puppies sold through Petland, a national pet store chain. 

Campylobacteriosis, a common bacterial infection, can cause diarrhea, abdominal pain and fever, according to the CDC. 

As of September 11, a total of 39 people have fallen ill in seven states, including 11 cases in Florida, five in Kansas, 

one in Missouri, 18 in Ohio, two in Pennsylvania, one in Tennessee and one in Wisconsin. There have been nine 5 

hospitalizations and no deaths reported. The first case within this outbreak occurred on September 15, 2016. 

Symptoms, which typically begin within two to five days after contact with the bacteria, last around a week, though 

some people don't experience any signs of illness. __________ many cases go unreported, about 14 cases for every 100,000 

people are diagnosed each year in the United States, according to the CDC. Overall, campylobacteriosis -- which occurs 

much more frequently in the summer months than in the winter -- is estimated to affect over 1.3 million persons every year. 10 

Almost every patient recovers within five days without treatment, though drinking extra fluids is recommended. In 

rare cases, an infection can lead to complications, including paralysis and even death. People with weakened immune 

systems, such as infants, the elderly and people with cancer or other severe illnesses, are most at risk for a serious 

infection. 

People sickened in the current outbreak range in age from younger than 1 year to 64 years old. Most -- 28 of the 39 15 

-- are female and 12 are Petland employees. Of the total, 27 either recently purchased a puppy at Petland, visited a Petland, 

or visited or live in a home with a puppy sold through Petland. 

“The CDC has not identified any failures of Petland's operating system that would lead to any campylobacter 

infection,” Elizabeth Kunzelman, a spokeswoman for the company, said in an email. “Last week the CDC advised Petland to 

„continue to do what we are already doing‟ and to continue to educate customers and staff to sanitize their hands after 20 

handling our puppies.” 

The CDC noted that no matter where a puppy comes from, it may carry a campylobacter infection. Petland is 

cooperating with the investigation, the government agency said. Kunzelman added that Petland has many sanitation 

stations in each store and has strict kennel sanitation procedures and protocols put in place by consulting veterinarians. 

“Our extensive health warranty protects both our pets and our customers from bacterial, viral and congenital issues,” she 25 

said. 

Most people become infected with campylobacteriosis through eating raw or undercooked poultry. Most infections 

are singular and not part of an outbreak. By contrast, outbreaks of campylobacteriosis are often linked to unpasteurized 

dairy products, contaminated water, poultry and produce. Sometimes, though, people get sick after coming into contact 

with the stool of an ill dog or cat. 30 

To avoid contamination from your pet, CDC recommends you wash your hands thoroughly after touching dogs, 

their poop, or their food. Extra care is needed so that children playing with puppies also wash their hands carefully. Pick up 

and dispose dog poop carefully, especially in areas where children might play. Finally, you need to contact your veterinarian 

if you see signs of illness in your puppy or dog. While puppies and dogs with a campylobacter infection might have 

diarrhea, vomiting, or a fever, just like humans, they also sometimes show no signs of illness. 35 

The investigation is ongoing, according to the CDC, which is working with the US Department of Agriculture's 

Animal and Plant Inspection Service, and several health departments. 

 

Adapted from goo.gl/nzTun6 
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1 

De acordo com o texto, é correto afirmar 

que: 

 

(a) Todos os casos de contaminação pela bactéria 

são reportados ao CDC. 

(b) A contaminação sempre traz sintomas graves, 

que incluem paralisia e câncer. 

(c) Algumas pessoas contaminadas pela bactéria 

permanecem assintomáticas. 

(d) A única forma de transmissão da doença 

mencionada no texto é o contato com as fezes de 

cachorros doentes. 

(e) Mais de 1 milhão de pessoas já morreram por 

causa da bactéria. 

2 

Considere as seguintes afirmações sobre 

a cadeia de lojas Petland. 

 

I) Há lojas Petland por todo o país. 

II) A maioria das pessoas contaminadas pela 

bactéria trabalha em uma das lojas Petland. 

III) O CDC identificou graves falhas nos 

procedimentos de cuidado dos cães, o que levou 

à contaminação em escala nacional. 

IV) A cadeia de lojas Petland está colaborando com 

as investigações conduzidas pelo CDC. 

 

Estão corretas, 

 

(a) III, IV e V, apenas. 

(b) II, III e IV, apenas. 

(c) I e V, apenas. 

(d) I, IV e V, apenas. 

(e) II, IV e V, apenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

O que o texto afirma que crianças, idosos 

e pacientes de câncer têm em comum? 

 

(a) São exemplos de pessoas cujos grupos estão 

entre os maiores índices de mortalidade da 

bactéria. 

(b) Estão entre os 14 casos diagnosticados a cada 

ano nos Estados Unidos. 

(c) Dificilmente desenvolvem versões mais graves da 

doença por conta de seus sistemas imunológicos 

diferenciados. 

(d) Estão entre os grupos de pessoas que mais 

compram filhotes de cachorros da loja Petland. 

(e) São exemplos de pessoas com um sistema 

imunológico enfraquecido e, por isso, estão mais 

propensas à contaminação mais grave. 

4 

O pronome we, na linha 20, refere-se 

 

(a) ao CDC. 

(b) às pessoas contaminadas pela bactérias. 

(c) aos veterinários envolvidos na investigação. 

(d) aos sintomas causados pela bactéria.  

(e) à cadeia de lojas Petland. 

5 

Os termos linked (linha 2), around (linha 7) 

e strict (linha 24) podem ser traduzidos, nos 

contextos de uso, por: 

 

(a) conectados – em volta – estreitos   

(b) ligados – ao redor de – estritos  

(c) ligadas – cerca de – rigorosos  

(d) conectadas – em vias de – rigorosas 

(e) linkadas – ao redor de – graves  
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6 

Qual dos termos abaixo melhor completa o 

período entre as linhas 8 e 9, de acordo com o 

contexto do parágrafo? 

 

(a) Because. 

(b) Unless. 

(c) What. 

(d) While. 

(e) That. 

7 

Qual das alternativas abaixo NÃO 

corresponde a uma forma de contaminação pela 

bactéria Campylobacter conforme o texto? 

 

(a) Água. 

(b) Ar. 

(c) Frango. 

(d) Leite. 

(e) Vegetais. 

8 

O verbo modal might (linha 34) estabelece 

uma ideia de  

 

(a) possibilidade. 

(b) certeza. 

(c) previsão. 

(d) habilidade. 

(e) condição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Qual das alternativas abaixo está correta 

no que se refere a cães contaminados pela 

bactéria Campylobacter? 

 

(a) Somente o contato com as fezes caninas pode 

acarretar em contaminação por humanos. 

(b) A presença de sintomas é semelhante ao que 

ocorre em humanos contaminados. 

(c) Todos os cães contaminados apresentam diarreia 

como um dos principais sintomas. 

(d) Crianças são mais vulneráveis a serem 

contaminadas por cães doentes. 

(e) Os animais contaminados devem ser sacrificados 

pois não há cura para a doença causada pela 

referida bactéria. 

10 

Qual das alternativas abaixo é FALSA em 

relação ao texto?  

 

(a) A investigação conta com o apoio de diversos 

órgãos de controle e ainda se encontra em 

andamento. 

(b) Paralisia é um dos sintomas possíveis em casos 

extremos da infecção. 

(c) Em humanos, a maioria dos casos de 

contaminação não requer maiores cuidados, 

ainda que a manutenção da hidratação seja 

recomendada. 

(d) Nenhuma das nove pessoas hospitalizadas veio a 

óbito.  

(e) O CDC estima que mais de 1.300.000 pessoas 

foram atingidas pela epidemia da Campylobacter 

nos Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


