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CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA 
 

CARGO:MÉDICO VETERINÁRIO   
Instruções 
 
• Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

• Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (trinta) está correta,  e 

também se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

• O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão 

resposta. 

• A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade do 

candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

• Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  delas 

constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

• Suponha que a questão nº 01 tenha a resposta C como correta. 

• Veja como marcar esta resposta. 

                                                                 QUESTÃO                            ALTERNATIVAS 

 

 

• Deve-se estar atento para: 

• Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

• Não escrever no verso do cartão resposta 

• Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

• Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

• Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

• Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova; 

• For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por 

qualquer outra forma; 

• For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

• Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

• Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio e identificado pelo 

digiselo. 

• Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição 

de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  

• Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço 

eletrônico: www.ipedec.com.br 
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1. Convulsões, andar em círculos, mudança de comportamento e hemiparesia contralateral poderiam sugerir lesão no(a) : 
 
a)  Medula Espinhal 
b) Sistema Nervoso Periférico 

c) Sistema Músculo Esquelético 
d) Proencéfalo 

e) Tronco Cerebral 

 
2. O sistema único de saúde – SUS, contará em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções do poder legislativo com as 
seguintes instâncias colegiadas. 
 
a) Coordenação de Saúde e conferência de saúde 
b) Gerência Nacional de saúde e coordenação de saúde 
c) Conselho de saúde e comissão setorial de saúde 

d) Conferência de saúde e conselho de saúde 
e) Associações comunitárias de saúde e conselho de saúde. 

 
3. O novo marco jurídico-constitucional do SUS foi discutido e debatido por vários anos, sendo apresentado na comissão 
intergestora tripatite(2005), foi posteriormente referendado por portaria. Ministerial. Qual é este instrumento jurídico ? 
 
a) Lei orgânica do SUS (8080/1990) 
b) Pacto pela vida, pacto pela defesa do SUS e pacto pela atenção básica. 
c) Pacto de atenção básica. 
d) PPI da visa. 
e) Pacto da saúde – pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto da gestão. 
 
4. No campo de atuação do sistema único de saúde (SUS), está incluída a execução das ações abaixo apresentadas, exceto 
uma indique-a : 
 
a)  Vigilância Sanitária 
b)  Vigilância Epidemiológica 
c) Vigilância ambiental 

d) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica 
e) Assistência terapêutica parcial, inclusive nutricional 

 
5. Associe corretamente o termo com o seu respectivo conceito : 
 
(1) Transmissão Horizontal 
(2) Transmissão direta imediata 
(3) Transmissão direta mediata 
(4) Transmissão indireta 
(5) Transmissão vertical 
 
(   ) O agente etiológico quando eliminado pelo indivíduo infectado, necessita de um veículo hospedeiro intermediário até que 
chegue ao indivíduo suscetível. 
(   ) Ocorre durante o processo de reprodução (através do esperma ou óvulos) desenvolvimento fetal ou parto. 
(   ) O agente etiológico é transmitido de uma pessoa à outra, de forma direta imediata ou indireta. 
(   ) O agente etiológico é eliminado por um indivíduo infectado durante relação íntima com o indivíduo suscetível, sem que haja 
passagem para o meio ambiente. 
(   ) O agente etiológico é eliminado no meio ambiente pelo indivíduo infectado e transmitido para o suscetível que entra em 
contato com o meio. 
 
Assinale a sequência  numérica que indica as associações CORRETAS : 
 
a)  4,5,1,3,2 b)  4,5,1,2,3 c)  4,5,3,2,1 d) 3,5,1,4,2 e)  3,5,2,4,1 
 
6. A instrução normativa Nº 56, de 4 de dezembro de 2007 : 
 
a)  Estabelece as normas técnicas de vigilância para a doença de NEWCASTLE e para INFLUENZA AVIÁRIA 
b)  A prova do âmbito do programa de sanidade avícola, o plano nacional de prevenção da INFLUENZA AVIÁRIA. 
c)  Declara os plantéis avícolas industriais dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas 
Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal, livre de doença de NEWCASTLE. 
d)  Estabelece os procedimentos para registro, fiscalização e controle de estabelecimentos avícolas de produção comerciais. 
e)  Dispõe sobre a aprovação do regulamento técnico para registro, fiscalização e controle sanitário dos estabelecimentos de 
incubação de criação e alojamento de ratitas. 
 
7.  A portaria nº 516, de 19 de dezembro de 1997 do MAPA : 
 
a)  Declara o Brasil livre de Encefalopatia  Espongiforme bovina, de acordo com o que estabelece o artigo 3.2.13.2 do código 
sanitário internacional. 
b)  Estabelece as seguintes categorias de risco para a encefalopatia espongiforme bovina (EEB): categoria I – países com risco 
insignificante  para a EEB; categoria II – países com risco controlado para a EEB; categoria III – países com risco para 
indeterminado ou não classificado para a EEB. 
c)  Aprova os procedimentos para a atuação e casos de suspeita ou ocorrência de paraplexia enzoótica dos ovinos e caprinos. 
d)  Proíbe em todo território nacional a produção, comercialização e a utilização de produtos destinados a alimentação de 
RUMINANTES que contenham em sua composição proteínas e gorduras de origem animal. 
e)  Aprova as normas a serem adotadas visando incrementar à vigilância epidemiológica para detecção de encefalopatias 
transmissíveis em ruminantes. 
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8. O botulismo é uma zoonose caracterizada por uma intoxicação alimentar específica, originada por uma bactéria, o 
clostridium botulinum. A respeito desta enfermidade é INCORRETO afirmar : 
 
a)  O clostridium botulinum é uma bactéria encontrada no solo, na água e no trato gastrointestinal dos ruminantes. 
b)  A bactéria botulínica se desenvolve em ambiente sem oxigênio, sendo por esta razão, encontrada com facilidade em 
alimentos enlatados ou embalados à vácuo. 
c)  O índice de casos de botulismo registrado por ano, é cerca de 100 casos em adultos e 250 casos em crianças. 
d)  O tratamento contra o botulismo é realizado através do soro que vai atuar destruindo a toxina botulínica que circula no 
sangue, impedindo-a de alojar-se o sistema nervoso. 
e)  Seus principais sintomas são; aversão à luz, vômitos, secura na boca e garganta, dificuldade para engolir, paralisia 
respiratória, constipação intestinal e retenção de urina. 
 
9. Febre, calafrios, dor de cabeça, mal-estar, vômito, dor muscular, dilatação do fígado e lesões de pele, são sinais 
característicos de uma zoonose de muita importância para a saúde pública. Estamos falando da (o): 
 
a)  Hepatite C. b)  Botulismo. c)  Dengue. d)  Gripe H1N1. e)  Leptospirose. 
 
10. A salmonelose é uma infecção causada pela bactéria salmonela entérica, cuja transmissão é decorrente da ingestão de 
alimentos contaminados com fezes de animais. A complicação mais grave desta enfermidade é: 
 
a)  Diarréia 
b)  Dor Abdominal 
c)  Desidratação 

d)  Disseminação da infecção para o sangue 
e)  Febre 

 
11. Na zona urbana de uma pequena cidade do interior de Alagoas, uma criança de 7 anos de idade, ao dirigir-se para a sua 
escola, foi agredida por um gato aparentemente manso. A agressão provocou arranhaduras profundas no braço direito da 
menina. O gato era da vizinha e apareceu morto no dia seguinte. Assinalar a alternativa que indica o tratamento anti-rábico 
adequado para o referido caso. 
 
a) Iniciar o tratamento com soro e complementar com três doses de vacinas nos dias 0, 3 e 7. 
b)  Iniciar o tratamento com soro e complementar com a aplicação de cinco doses de vacina anti-rábica nos dias 0, 2, 4, 6 e 8. 
c)  Iniciar o tratamento com soro e complementar com a aplicação de cinco doses de vacina anti-rábica nos dias 0, 3, 7, 14 e 28. 
d)  Iniciar o tratamento com soro e complementar com a aplicação de 2 doses de vacinas nos dias 0 e 5. 
e)  Iniciar o tratamento com soro e complementar com uma única dose de vacina anti-rábica. 
 
12. Um pequeno município do estado de Alagoas, tem cerca de 220 km² de extensão e população de 20 mil habitantes. 
Quantas amostras para diagnóstico laboratorial de raiva canina devem ser enviadas anualmente para a coordenação estadual 
do programa de controle da raiva humana: 
 
a)  6 amostras 
b)  2 amostras 

c)  8 amostras 
d)  4 amostras 

e)  10 amostras 

 
13. Um cão da raça pastor alemão, com 6 anos de idade foi levada pelo seu dono a uma clínica veterinária particular, 
apresentando os seguintes sinais : ALOPECIA, ONICOGRIFOSE, LESÕES DE FACE E ORELHA, ALÉM DE 
EMAGRECIMENTO. O diagnóstico clínico do veterinário foi de que o cão apresentava um quadro bastante preocupante com 
suspeita de ESPLENOMEGALIA E LINFOADENOPATIA. Isto, quer dizer que provavelmente o cão é portador de: 
 
a)  ESPOROTRICOSE 
b) DERMATOFITOSE 
c)  HIPERQUERATOSE 

d)  LEISHMANIOSE TEGUMENTAR 
e)  LEISHMANIOSE VISCERAL 

 
14. Durante o carnaval de 2008, numa cidade Alagoana, a vigilância sanitária iniciou uma fiscalização geral para inspecionar a 
qualidade do gelo que estava sendo comercializado por vários estabelecimentos. A fiscalização notificou e apreendeu o 
produto em vários locais, porque havia indício de fraudes. De acordo com testes de laboratórios o gelo estava sendo produzido 
com água contaminada com as seguintes bactérias: 
 
a)  YERSÍNIA E SALMONELLA 
b)  KLEBSIELA E ENTEROBACTER 
c)  ESCHERICHIA COLI E STAPHYLOCOCUS AUREUS 
d)  KLEBSIELA E YERSÍNIA 
e)  CLOSTRIDIUM E SALMONELLA 
 
15. Assinale a alternativa INCORRETA com relação a INSPEÇÃO “ante mortem”. 
 
a)  Exigir os certificados de sanidade do gado, inclusive os de vacinação contra a febre aftosa (GTA). 
b)  Examinar o estado sanitário do gado e auxiliar com dados informativos a tarefa da inspeção “post-mortem” 
c)  Refugar pelo prazo de 30 a 40 dias, respectivamente as vacas recém-paridas. 
d)  Refugar as vacas que tenham abortado e também aquelas que apresentarem gestação adiantada (último terço de 
gestação) 
e)  Certificar-se das condições higiênicas e de conservação dos currais assim como o provimento de água dos bebedouros, 
tornando-se necessário, as medidas indispensáveis para a sua regularização. 
 






MÉDICO VETERINÁRIO 

16. Todos os itens abaixo relacionados correspondem aos principais componentes do sistema de vigilância veterinária 
proposto pela OIE, EXCETO : 
 

a)  Inspeção a propriedades rurais. 
b)  Atendimento a notificação de suspeitos de ocorrência de doenças vesiculares. 
c)  Inspeção em abatedouros. 
d)  Fiscalização do trânsito de animais. 
e)  Fiscalização de eventos agropecuários. 
 
17. Um aluno de uma escola rural de uma pequena cidade Alagoana, foi picado por uma serpente, na altura da cintura, o aluno 
sofreu o acidente quando retornava para casa em uma trilha, próxima a um canavial e do Rio São Francisco. Deu entrada no 
hospital, cerca de 4 horas após o ocorrido, apresentando os seguintes sintomas e sinais: EDEMA NO LOCAL DA PICADA E 
SANGUE INCOAGULÁVEL. Assinale a alternativa que indica a seguinte responsável pelo acidente. 
 

a)  Cascavel 
b)  Jararaca 

c)  Surucucu 
d)  Coral verdadeira 

e)   Falsa coral 

 
18. Com relação a classificação de risco para a FEBRE AFTOSA. Assinale a alternativa INCORRETA : 
 

a)  Estado de Pernambuco (Risco Médio) 
b)  Estado da Paraíba (Risco Médio) 
c)  Estado da Bahia (Baixo Risco) 

d) Estado do Ceará (Risco Médio) 
e)  Estado do Alagoas (Risco Médio) 

 
19. Paciente acidentado por serpente é removido em estado grave de um município da mata sul  para o hospital. Chega 
desorientado, sem acompanhante, sem indicação do animal agressor e sem a informação do local de origem, ou do município 
onde ocorreu o acidente. Apresentava os seguintes sintomas e sinais : Marcas de picada no pé e na coxa, do lado esquerdo, 
gengivorragia, sangramento nos locais das picadas, bolhas no pé e na perna e sangue incoagulável. 
Baseado nas informações acima, qual foi a serpente responsável pelo acidente : 
 

a)  Jararaca 
b)  Cascavel 

c)  Coral verdadeira 
d)  Surucucu 

e)  Coral 

 
20. A sífilis congênita é uma doença infecciosa transmitida ao feto pela gestante infectada pelos : 
 

a)  Toxoplasa gondii 
b)  Trypanossoma cruz 

c)  Triponema palidium 
d)  Trichomona vaginalis 

e)  Plosmodium 

 
21.  De acordo com a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das 
previstas na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta: 
 

a) Poderá ser transferida desde que seja fiscalizado pelo Conselho de Saúde 
b) Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
c) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde 
d) Constitui emprego regular de verbas ou rendas públicas 
e) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde e fiscalizado pelo Conselho de Saúde  
 
22.  São instâncias colegiadas do SUS: 
 

a) O Ministério da Saúde e a Conferência de Saúde 
b) A Fundação Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde 
c) O Ministério da Saúde e o Conselho de Saúde 

d) O Conselho de Saúde e Fundação Nacional de Saúde 
e) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde  

 
23.  Conforme a Lei nº 8.080/1990, podemos afirmar que a assistência à saúde é: 
 
a) Livre a entidade filantrópicas 
b) Livre à iniciativa privada 
c) Proibida à iniciativa privada 

d) Livre à iniciativa pública e privada 
e) Livre à iniciativa privada 

 
24.  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
a) Descentralização, atendimento integral, participação da comunidade 
b) Centralização, atendimento integral, participação da comunidade 
c) Centralização, atendimento integral, participação dos setores públicos 
d) Descentralização, atendimento setorial, participação dos serviços privados 
e) Centralização, atendimento integral, participação dos serviços de saúde 
 
25.  À direção nacional do Sistema Único de Saúde cabe, exclusivamente: 
 

a) A execução e a implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho 
b) A formulação e a implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente 
c) A formulação e a implementação das políticas de saneamento básico 
d)  A formulação e a coordenação da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 
e) A formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição 
 






MÉDICO VETERINÁRIO 

Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 

Estudo dos EUA constata que tratamento de autismo em bebês é eficaz 
 

  O tratamento de autismo se mostra mais eficaz quanto mais cedo for iniciado. Um estudo realizado nos Estados 
Unidos constatou resultados animadores em crianças diagnosticadas com a doença e que começaram a ser tratadas de forma 
mais rigorosa a partir do 1º ano de vida. 
  Um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington concluiu que o tratamento pode amenizar muito os 
sintomas da doença. Foram avaliadas 48 crianças autistas, entre 1 ano de meio e 2 anos e meio. 
Um grupo foi selecionado aleatoriamente para receber um tratamento especializado, conhecido como Early Start 
Denver, focado na interação e na comunicação - as maiores dificuldades das crianças autistas. A outra parte era atendida de 
forma menos abrangente e intensa. 
  Em uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido, os pais e terapeutas seguram repetidamente brinquedos 
muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter contato visual. Em outro exercício, a criança é 
recompensada por usar palavras para pedir brinquedos. Foram quatro horas de atenção dos terapeutas durante cinco dias na 
semana, e o tratamento era repetido em casa, com os pais, por pelo menos mais cinco horas semanais. 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/estudo-eua-constata-tratamento-autismo-bebes-eficaz-515822.shtml 
 

26.  Segundo o texto: 
 

I – O tratamento ameniza os sintomas da doença. 
II – 48 crianças de 2 anos e meio foram avaliadas na pesquisa. 
III – O grupo de crianças que receberam o tratamento Early Start Denver foi selecionado aleatoriamente. 
 

Está (ao) incorreta (s): 
 

a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II e III d) Apenas I e III e) Apenas I e II 
 
27.  No trecho “ começaram a ser tratadas” temos o verbo no plural por concordar com seu sujeito “crianças”. Analise as 
orações a seguir e aponte aquela (s) que não depende (dependem) de sujeito para realizar a concordância do verbo, uma vez 
que eles são impessoais. 
 

I – Constatou-se o problema imediatamente. 
II – Houve enormes progressos após o tratamento aplicado. 
III – Fizeram os tratamentos as crianças selecionadas. 
IV – Faz dois anos que submetemos as crianças ao tratamento. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I e IV 
b) Apenas II e III 

c) Apenas III e IV 
d) Apenas II e IV 

e) Apenas I, II e III 

 
28.  Analise as assertivas em relação à pontuação do terceiro parágrafo: 
 
I – A palavra “aleatoriamente” poderia ser separada por vírgulas, intercalando a expressão. Isso não afetaria o sentido da 
oração. 
II – A oração “conhecido como Early Start Denver” está entre vírgulas por se tratar de um aposto. 
III – O travessão utilizado separa uma enumeração. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I e II b) Apenas I c) Apenas II d) Apenas I e III e) Apenas III 
 

29.  Em “uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido”’ temos a preposição sendo utilizada antes do pronome 
relativo, uma vez que o termo regente exige-a. Analise as assertivas quanto a esse fenômeno: 
 
I – Os planos de que discutimos podem ser reais. 
II – Cada jovem que ele se refere é aluno do curso. 
III – Os fatos de que duvidamos eram verídicos. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II e III d) Apenas II e) Apenas III 
 

30.  “seguram repetidamente brinquedos muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter o contato 
visual” O conectivo destacado estabelece uma relação de: 
 
a) tempo 
b) consequência 

c) causa 
d) finalidade 

e) proporção 
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RETIRE NA PARTE PONTILHADA E ANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA 
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