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CONCURSO PÚBLICO 2008/ PREFEITURA DE PESQUEIRA

CADERNO DE PROVA
CARGO: VETERINÁRIO – COD:S-35
Instruções
INSTRUÇÕES
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.
02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc.
Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento com respectiva identificação
de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer
com armas no local de realização das provas. Caso o candidato detenha o porte legal de arma e esteja de posse da
mesma, deverá entregá-la na Coordenação, buscando-a ao término das provas.
03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
04 - A duração da prova é de 03(TRÊS) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO).
05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista. Ao sair da sala no término da prova, o
candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
06 - O Caderno de Questões consta de 30 (TRINTA) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o atentamente e
marque apenas uma alternativa.
07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única resposta
correta.
08 - Deve-se marcar na FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou
preta, SEM RASURÁ-LA, SEM AMASSÁ-LA, SEM PERFURÁ-LA. Caso contrário, a questão será anulada.
09 - Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.
Inclusive, o candidato deve verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no
Caderno de Questões na parte superior da folha.
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe,
única e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir.
11 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa
da Polis Consultoria. Em nenhuma hipótese a Polis Consultoria informará o resultado por telefone.
12 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na
anulação da prova do candidato.
13

Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do concurso, consulte o nosso site pelo

endereço eletrônico: www.polisconcursos.com.br
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1º) Um ovino, da raça Dorper, chegou ao Hospital
Veterinário para a realização de uma avaliação
andrológica, só que na avaliação através da palpação
uma epididimite detectada, sendo um forte indício
clínico de:
a)
b)
c)
d)
e)

Enfermidade congênita
Tricomoníase
Brucelose
Toxoplasmose
CAE

2º) Entre os tumores testiculares primários freqüentes em
cães velhos e principalmente nos criptórquios. Na
maioria dos casos são benignos.

direita. As seguintes manifestações são compatíveis
com infecção por:
a)
b)
c)
d)
e)

Dioctophyma renale.
Dirofilária immitis.
Spirocerca lupi.
Dipetalonema reconditum.
Ancylostoma caninum.

6º) Entre os Ixodídeos responsáveis pela transmissão
respectivamente da babesiose bovina, da febre
maculosa brasileira e da babesiose canina são?

I. Adenoma, linfossarcoma e sertolioma
II. Carcinoma, linfossarcoma e sertolioma
III. Seminoma, leydigocitoma e sertolioma

Boophilus microplus; Amblyomma cajennense
Anocentor nitens;
II. Boophilus microplus; Amblyomma cajennense
Rhipicephalus sangüineus;
III. Amblyomma cajennense; Anocentor nitens
Rhipicephalus sangüineus;

Assinale a alternativa correta:

Assinale a alternativa correta:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a I está correta
As alternativas I e II estão corretas
As alternativas II e III estão corretas
Apenas a III está correta
Nenhuma das alternativas

I.

e
e
e

Apenas a I está correta
As alternativas I e II estão corretas
Apenas a II está correta
As alternativas II e III estão corretas
Apenas a III está correta

3º) Em uma criação de ruminantes, as verminoses são
responsáveis
por
causar
elevados
prejuízos
econômicos e seu controle é baseado no emprego de
compostos anti-helmínticos. Sendo no rebanho de
ovinos, um importante nematóide hematófago que
apresenta isolados resistentes a praticamente todos
os vermífugos vem dificultando o controle químico.
Esse nematóide é:

7º) Felino da raça Persa, 10 meses de idade, chega ao
consultório veterinário apresentando áreas de
alopecia, descamação cutânea e ausência de prurido.
O animal vive confinado em apartamento, não
existindo outros animais contactantes. No exame
microbiológico observou-se o crescimento de um
dermatófito que, associado a essas informações,
caracteriza o agente:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Nematodirus battus.
Haemonchus contortus.
Cooperia curticei.
Trichostrongylus axei.
Strongyloides papillosus.

4º) O conhecimento da composição química do pescado é
absoluta importância, quando se pretende submetê-lo
aos métodos de conservação, sendo indiscutível seu
excelente valor nutritivo, o que o torna um dos
principais alimentos da dieta do ser humano.

8º) Segundo o “Codex Alimentarius” o sistema de
APPCC (Analise de Perigos e Pontos Críticos de
Controle), que é um sistema racional e lógico. O
mesmo sistema baseia-se em alguns princípios:
I.

Água (66 a 84%), Proteínas (15 a 24%), Lipídios (0,1 a
22%) e Sais Minerais (0,8 a 2%) e Vitaminas
II. Água (45 a 78%), Proteínas (10 a 20%), Lipídios (0,03
a 2%) e Sais Minerais (0,8 a 2%) e Vitaminas
III. Água (48 a 82%), Proteínas (12 a 22%), Lipídios (0,05
a 12%) e Sais Minerais (0,04 a 2%) e Vitaminas

I.

II.
III.
IV.

Assinale a alternativa correta:
V.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a I está correta
As alternativas I e II estão corretas
Apenas a III está correta
Apenas a II está correta
As alternativas II e III estão corretas

5º) Um cão da raça poodle com 5 anos de idade, oriundo
de região litorânea, chegou ao Hospital Veterinário
apresentando o seguinte quadro de tosse seca,
dispnéia, cansaço e intolerância a exercícios. Após a
realização de um exame radiográfico da região
torácica, evidenciou-se uma hipertrofia ventricular

Aspergillus fumigatus.
Cryptococcus neoformans.
Sporothrix schenckii.
Microsporum canis.
Histoplasma capsulatum.

VI.
VII.

Identificar qualquer risco de contaminação do produto
por perigo biológico, químico ou físico que necessite
ser prevenido, eliminado ou reduzido;
Identificar os pontos críticos de controle no fluxograma
da produção;
Estabelecer os limites críticos nos pontos críticos
(PCC) de controle;
Estabelecer procedimentos de monitoramento dos
PCC’s;
Estabelecer ações corretivas a serem realizadas se
um PCC não estiver sob controle;
Estabelecer procedimentos para verificar se os
procedimentos anteriores são adequados;
Estabelecer documentos e registros que demonstram
a aplicação efetiva das medidas do plano APPCC.

Marque a seqüência correta:
a)
b)
c)
d)
e)

FVVFFFV
VVFFVFV
FFFFFFF
FVVFFVV
VVVVVVV

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

- PÓLIS CONSULTORIA

VETERINÁRIO

9º) Uma invaginação de um segmento de intestino em
outro pode ser causada por aumento exagerado dos
movimentos peristálticos, neoplasia intestinais,
granulomas parasitários ou outras causas. Esta
patologia ocorre freqüentemente em cães, denominase:
a)
b)
c)
d)
e)

Vólvulo
Torção gástrica
Enterite
Intussuscepção
Neoplasia Intramural

10º) Segundo o Programa Nacional de Controle e
Erradicação da Brucelose e Tuberculose, a profilaxia
da Brucelose bovina no Brasil, consiste entre outras
medidas na vacinação de bezerras de idade entre 3 a
8 meses de idade com vacina:
I.
II.
III.
IV.

B19, viva e em dose única;
B19, morta e com duas doses;
RB51, atenuada e em dose única;
Polivalente, morta e com duas aplicações anuais.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a I está correta
As alternativas I e II estão corretas
Apenas a II está correta
As alternativas II e III estão corretas
Apenas a III está correta

11º) Um cão da raça Doberman, chegou ao consultório
veterinário, apresentando histórico de claudicação de
membros pélvicos. No exame radiográfico das
articulações coxofemorais, revelou rasamento de
acetábulos, osteoesclerose do osso subcondral e
achatamento das cabeças femorais. O diagnóstico
provável dessa afecção é
a)
b)
c)
d)
e)

Necrose asséptica da cabeça do fêmur.
Osteocondrose.
Artrite infecciosa.
Neoplasia óssea.
Displasia coxofemoral.

d)
e)

13º) As encefalopatias espongiformes são uma doença
causada por um príon, descritas em humanos e
animais. Aparentemente, os príons apresentam uma
isoforma anormal de uma proteína normal, que se
acumula como agregados fibrilares macromoleculares
polimerizados comparáveis à proteína formadora do
amilóide em torno e no interior de:
a)

b)

c)

d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

(
(

(
(
(

Marque a seqüência correta:
a)
b)
c)

VVFFFV
VVFVVF
FVVFFV

Mínimo de 14% e máximo de 16%.
Mínimo de 10% e máximo de 12%.
Mínimo de 10% e máximo de 14%.
Mínimo de 12% e máximo de 15%.
Mínimo de 12% e máximo de 14%.

15º) Segundo as Normas para prevenção e controle de
AIE do Programa Nacional de Sanidade Eqüina
estabelecem que:
a)

b)
c)

) É constituída por três linhas de inspeção. A Linha “A”
responsável pelo exame externo, a Linha “B” pelo
exame interno e a Linha “C” pelo exame das vísceras.
) Aves com Leucose Aviária devem ser destinadas à
condenação total.
) Aves com Ecto e Endoparasitoses quando não
acompanhadas
de
magreza,
determinam
a
condenação das vísceras ou das partes alteradas.
) Aves com CRD, apresentando espessamento de saco
aéreo devem ser destinadas à condenação total.
) Aves com Salmonelose podem ter aproveitamento
condicional, com liberação após tratamento pelo calor.
) Aves que apresentem abscessos e lesões supuradas,
quando não influírem sobre o estado geral, ocasionam
rejeição da parte alterada.

Neurônios e de células da Glia. Associam-se a essas
alterações degeneração hialina glial e infiltrado de
basófilos.
Células da glia. Associam-se a essas alterações
degeneração goticular neuronal e infiltrado de
neutrófilos.
Neurônios. Associam-se a essas alterações a
vacuolização
citoplasmática
destas
células,
astrogliose difusa e eventual infiltrado de linfócitos.
Vasos linfáticos. Associam-se a essas alterações
necrose de coagulação e infiltrado de basófilos.
Vasos sangüíneos. Associam-se a essas alterações
necrose de caseificação e infiltrado de macrófagos.

14º) De acordo com a Regulamentação Técnica da
Portaria nº 369, de 04/09/1967, para definição de
identidade e qualidade do leite em pó determina que o
produto “Leite em pó semi-desnatado” deve conter
matéria gorda nos seguintes limites:

12º) De acordo com as regulamentações do RIISPOA a
respeito da inspeção post mortem das aves, assinale
as afirmativas como Verdadeira(s) ou Falsa(s):
(

VVVFFV
FFFVVF

d)
e)

O prazo de validade do exame de AIE para trânsito de
eqüinos originários de propriedade controlada é de
180 (cento e oitenta) dias;
Eqüinos com idade inferior a 6 (seis) meses só podem
transitar acompanhados das respectivas mães;
Potros com idade inferior a 6 (seis) meses, filhos de
mãe positiva para AIE, têm que ser isolados por
período mínimo de 60 (sessenta) dias e apresentar
dois resultados negativos para AIE, num prazo de 30 a
60 dias, para poderem ser incorporados ao plantel
negativo;
Eqüinos com idade inferior a 6 (seis) meses só podem
transitar com exame negativo para AIE;
Para registro genealógico, o exame de AIE é
dispensável.

16º) A febre aftosa é uma enfermidade epidêmica, com
grande repercussão na pecuária brasileira e que
causa grandes prejuízos e embargos à exportação de
carne bovina do Brasil. De acordo com alguns
aspectos epidemiológicos dessa doença considere as
seguintes afirmativas sobre:
I.

A doença ocorre com mais freqüência em bovinos e
suínos, sendo menos freqüente nos caprinos e ovinos.
II. Os carnívoros e os eqüinos são completamente
refratários ao Aphtovirus.
III. Os suínos podem continuar eliminando o vírus mesmo
após a recuperação da enfermidade por período de
até 24 meses.
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inclusão na dieta. Entretanto, quando utilizada de
forma inadequada, representa riscos de intoxicação
para esses animais. Além da exigência de níveis
adequados de energia na dieta, para a máxima
eficiência de aproveitamento do nitrogênio, deve-se
limitar a utilização da uréia a:

IV. Durante um surto de febre aftosa os suínos são
considerados indicadores da doença, enquanto os
bovinos são tidos como amplificadores da mesma.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

As alternativas I e II são corretas.
Apenas a alternativa III
As alternativas II e III são corretas
Apenas a alternativa I
Todas estão corretas

17º) O Mormo é uma doença de eqüídeos, causada pelo
bacilo
Gram
negativo
Burkholderia
mallei,
caracterizada por ulcerações na mucosa nasal,
múltiplos nódulos subcutâneos e linfadenite. Pode ser
transmitida ao homem, sendo, neste caso,
freqüentemente fatal. As medidas de controle e
erradicação do mormo em uma propriedade são:
a)

b)
c)

d)

e)

Teste da maleína a cada 3 meses; eliminação dos
animais positivos; quarentena e desinfecção das
instalações.
Teste da maleína; eliminação dos animais positivos;
vacinação dos outros animais.
Teste da maleína a cada 3 (três) semanas; eliminação
dos animais positivos; quarentena e desinfecção das
instalações.
Teste de ELISA a cada 3 (três) meses; eliminação dos
animais positivos; quarentena e desinfecção das
instalações.
Eliminação do plantel e quarentena da propriedade.

18º) Na rotina clínica de pequenos animais a otite média é
uma desordem causada pela a inflamação da bula
timpânica. O diagnóstico da afecção basear-se no
exame clínico, no tipo e na análise microbiológica da
secreção. A ausência de ácaros e presença de debris
oleosos, céreos e acastanhados associada à cultura
positiva para leveduras em brotamento, sugere tratarse de otite causada por:
a)
b)
c)
d)
e)

Serosa causada por Proteus spp.
Purulenta causada por Streptococcus spp.
Oleosa causada por Microsporum sp.
Ceruminosa causada por Malassezia spp e Candida
spp.
Seborréica causada por Trichophyton sp.

19º) Com relação à técnica de transferência de embriões
em bovinos, a forma de avaliar morfologicamente do
embrião deve analisar a:
a)
b)

c)
d)

e)

Coloração e o tamanho dos blastômeros, o tamanho
da blastocele e a integridade do embrião.
Coloração e o tamanho dos blastômeros, a integridade
da zona pelúcida e o estágio de desenvolvimento do
embrião.
Integridade da zona pelúcida, a quantidade de células
presentes no embrião e a coloração da blastocele.
Coloração e a integridade da blastocele e a
integridade e o estágio de desenvolvimento do
embrião.
Quantidade de células presentes e o estágio de
desenvolvimento do embrião e o tamanho da
blastocele.

20º) A uréia é uma fonte de nitrogênio que apresenta um
grande potencial de utilização para alimentação de
animais ruminantes. Apresenta como vantagens a alta
concentração de nitrogênio, custo relativamente baixo
e é encontrada sob a forma sólida, que facilita sua

( ) 0,1% da matéria seca ou 10% do equivalente protéico
total da dieta, associar seu uso a fontes de enxofre,
evitar inclusão gradativa e acúmulo de água nos
cochos.
( ) 0,1% da matéria seca ou 10% do equivalente protéico
total da dieta, associar seu uso a fontes de nitrogênio,
promover inclusão gradativa e evitar acúmulo de água
nos cochos.
( ) 1% da matéria seca ou 30% do equivalente protéico
total da dieta, associar seu uso a fontes de enxofre,
promover inclusão gradativa e evitar acúmulo de água
nos cochos.
( ) 1% da matéria seca ou 30% do equivalente protéico
total da dieta, associar seu uso a fontes de enxofre,
evitar inclusão gradativa e adicionar água nos cochos
para a formação de "sopão".
( ) 5% da matéria seca ou 70% do equivalente protéico
total da dieta, associar seu uso a fontes de selênio,
promover inclusão gradativa e evitar acúmulo de água
nos cochos.
Marque a seqüência correta:
a)
b)
c)
d)
e)

FFVFF
VVFVV
FVVFF
VVVFF
FFFVV

21º) Um cão de 10 anos de idade, SRD chegou Hospital
Veterinário com histórico de dispnéia intensa. Os
exames físicos e radiográfico de tórax evidenciaram
coleção líquida em espaço pleural com retração de
lobos pulmonares. Independentemente do diagnóstico,
o procedimento imediato para abrandar o desconforto
respiratório do paciente deve ser:
a)
b)
c)
d)
e)

Toracotomia.
Paracentese.
Traqueostomia.
Toracocentese.
Laparotomia.

22º) Em uma necropsia de um canino, foram encontradas
as seguintes alterações: dermatite, especialmente nas
orelhas, oncoglifose, hepatomegalia, esplenomegalia
e linfadenomegalia. Essas desordens são compatíveis
com o diagnóstico de:
a)
b)
c)
d)
e)

Babesiose
Leptospirose
Toxoplasmose
Leishmaniose
Erliquiose

23º) Que enfermidade cujo agente viral tem tropismo para
as células nervosas (neurônios) é a:
a)
b)
c)
d)
e)

Hepatite contagiosa canina
Parvovirose canina
Cinomose
Coronavirose canina
Parainfluenza
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24º) O eCG presente no sangue circulante de fêmeas
eqüinas durante um determinado período da prenhez
é secretado:

27º) Como ocorre nos textos das cartas em geral, é muito
atuante na linguagem desta (texto):
a)

a)
b)
c)
d)
e)

Pelo feto.
Pelo âmnion.
Pela hipófise anterior.
Pelos cálices endometriais.
Pelo hipotálamo

25º) Entre as enfermidades citadas abaixo, quais
acometem comumentemente bezerros do nascimento
ao desmame.
I.
II.
III.
IV.

Diarréia, onfalite, laminite, conjuntivite.
Babesiose, poliartrite, abscessos hepáticos.
Diarréia, onfalite, tristeza parasitaria.
Onfalite, poliartrite, garrotinho.

b)
c)

d)
e)

28º) O autor desta carta tem como principal objetivo:
a)

Assinale a alternativa correta:

b)

a)
b)
c)
d)
e)

c)

As alternativas I, III e IV são corretas.
Apenas a alternativa III
As alternativas II e III são corretas
Apenas a alternativa II
Todas estão corretas

TEXTO – PARA AS QUESTÕES DE 26 a 30

A função emotiva, de que é um bom exemplo a frase
“Que fim levou o saca-rolhas?”
A função conativa, em expressões como “Venha para
casa, Senhora, por favor”.
A exploração de frases argumentativas, como
“Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de
casa”.
O discurso indireto, como “Às suas violetas, na janela,
não lhes poupei água e elas murcham”.
O emprego de apostos, como na frase “Para não dar
parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos”.

d)
e)

Informar sobre a família, parabenizando a mulher pela
viagem de férias que ela está fazendo.
Reforçar um vínculo de afeto, prometendo fidelidade
eterna à mulher.
Convencer a mulher a voltar para casa, porque ele
não agüenta mais a sua ausência.
Falar sobre a necessidade de uma empregada
doméstica, para cuidar da organização da casa.
Demonstrar gratidão, solidariedade e confiança na
imparcialidade da mulher.

29º) Os termos destacados nas alternativas abaixo indicam
uma circunstância adverbial de lugar, EXCETO em:

APELO
a)
Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa.
Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom
chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi
ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o
prato na mesa por engano, a imagem de relance no
espelho.
Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A
notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali
no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a
casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo.
Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os
amigos. Uma hora da noite eles se iam e eu ficava só, sem
o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como
a última luz na varanda.
E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do
tempero da salada — meu jeito de querer bem. Acaso é
saudade, Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes
poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa.
Calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas?
Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os
outros: bocas raivosas mastigando. Venha para casa,
Senhora, por favor.
(TREVISAN, Dalton. Apelo. In: BOSI, Alfredo, org. O conto brasileiro
contemporâneo. São Paulo: Cultrix/Edusp. 1975, p. 190)

b)
c)

d)
e)

“Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no
lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de
relance no espelho.”
”Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou.”
“A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de
jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da
escada.”
“Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e
elas murcham.”
“Venha para casa, Senhora, por favor.”

30º) A pluralização dos substantivos destacados só NÃO
obriga a flexão do verbo em:
a)

b)
c)
d)

e)

“A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de
jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da
escada.”
“Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de
casa.”
“Venha para casa, Senhora, por favor.”
“Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no
lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de
relance no espelho.”
“Toda a casa era um corredor deserto, até o canário
ficou mudo.”

26º) Uma análise da forma como o texto está construído
nos
leva
a
reconhecê-lo
como
um
texto
predominantemente:
a)
b)
c)
d)
e)

Descritivo, através do qual se atribui qualidade aos
lugares e às pessoas que compõem a cena.
Expositivo, em que alguns fenômenos são
identificados, definidos e exemplificados.
Narrativo, organizado em seqüências temporais e com
indicação circunstancial de lugar.
Dissertativo, com predominância de um tom crítico e
taxativamente persuasivo.
Instrucional, que incita à ação; daí a força imperativa
dos verbos.
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