
Prefeitura Municipal de Salgadinho – PE    
Concurso Público 2009 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 02 - Cargo 09 – Médico Veterinário. 
Página 1 de 8 

 
 

Português 
 
 
Além de remeter para interlocutores com perfil específico, 
todo texto faz referência a determinadas circunstâncias, 
que podem ser de natureza social, política, cultural entre 
outras. Com base no texto abaixo responda às questões 
01 e 02.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. Este texto, de caráter publicitário, foi veiculado no 
jornal Folha de São Paulo, em 2003, para divulgar a 
Exposição 2080 (cujo objetivo era mostrar a produção 
cultural da década de 80), do MAM – Museu de Arte 
Moderna de São Paulo. Com base numa leitura atenta, 
quanto à escolha das cores que compõem o pano de fundo 
do cartaz (vermelho, lilás, laranja, amarelo e verde claro) 
podemos perceber: 

 
 
 

a) As cores que compõem o pano de fundo fazem 
alusão ao “Movimento Gay”, que já nas décadas 
de 70 e 80 difundiam abertamente suas 
premissas. 

b) O texto publicitário aparece sobre um fundo 
colorido indo na “contramão” da relação existente 
entre a cor verde-oliva e os anos de 1980. 

c) A escolha das cores para o fundo, bem como a 
menção à cor verde-oliva (no texto), faz 
associação a um fato de caráter político-social 
ocorrido no Brasil no início da década de 80: o 
fim da ditadura militar. 

d) A escolha das cores não foi intencional, pois 
serviu apenas para realçar o fato de estar-se 
divulgando uma exposição artística. 

e) As cores escolhidas remetem para um critério 
artístico muito difundido entre os pintores da 
década de 80: a liberdade cromática, que ficou 
amplamente conhecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Ainda com base no anúncio em questão, julgue as 
premissas e, na seqüência, assinale a opção conveniente. 
 

I.  A cor verde-oliva, mencionada no texto, pode ser 
uma metáfora para ditadura e repressão (cor da 
farda dos soldados), enquanto que as cores 
vibrantes que compõem o fundo podem significar 
democracia e liberdade. 

II.  A escolha das cores vibrantes para o fundo do 
texto faz uma alusão à moda no início dos anos 
80, mas não dispor desta informação não 
prejudica o entendimento esperado pelo autor da 
propaganda. 

III.  O texto do MAM recorre a fatores 
extralingüísticos, ou seja, a elementos (cores e 
datas) que não fazem parte do sistema da língua, 
mas cuja identificação é fundamental para que o 
enunciado possa ser compreendido. 

 
Conforme o julgamento das premissas, é (são) 
verdadeira(s): 

 
a) I e II; 
b) II e III; 
c) I e III; 
d) I, II e III; 
e) Nenhuma delas. 

 
A Revista da Semana publicou na seção Etimologia o 
seguinte texto sobre a origem da palavra Vestibular. Tome-
o como base para responder às questões 03 e 04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista da Semana, 
São Paulo, 2 de abril de 2009. 
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03. Apresenta discrepância em relação ao texto a(s) 
seguinte(s) premissa(s): 

 
I.  A palavra vestibular, originalmente um adjetivo, 

substantivou-se para nomear o exame de acesso à 
universidade. Como adjetivo, a palavra originária 
do termo vestibular fora empregada num sentido 
metafórico. 

II.  O termo vestibular, sinônimo de vestíbulo, pode 
ainda ser usado para designar, na linguagem 
arquitetônica, pórtico ou alpendre, e ainda, na 
linguagem médica, pode nomear cavidade que dá 
acesso ao órgão oco. 

III.   A palavra vestibular originalmente seria adjetiva, 
na medida em que acompanhava um substantivo 
atribuindo-lhe certa medida de caracterização 
como em “sistema vestibular”, termo de aplicação 
médica. 

IV.  Todas as opções apresentam discrepância em 
relação ao texto, uma vez que vestíbulo e 
vestibular são termos cognatos, mas com sentidos 
expressamente diferentes. 

 
A alternativa que contém resposta coerente com o 
enunciado desta questão corresponde a: 
 

a) I e II; 
b) I, II e III; 
c) II e III; 
d) II e IV; 
e) I e IV. 

 
04. “Como é um ambiente de transição de entre o lado de 
fora e o lado de dentro, vestíbulo ganhou ainda por 
extensão, em anatomia, o sentido de ‘cavidade que dá 
acesso a um órgão oco’(Houaiss)”. 
 
A palavra como, usualmente, é empregada como uma 
conjunção comparativa. No recorte acima, percebemos 
que ela foge a convenção podendo ser classificada como: 
 

a) Uma conjunção conclusiva; 
b) Uma conjunção causal; 
c) Uma conjunção explicativa; 
d) Uma conjunção conformativa; 
e) Uma conjunção final. 

 
05. Observe a tirinha abaixo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao recorrermos à história da filosofia ocidental, na 
seqüência, do número 1 ao número 5, conseguimos 
identificar representados por meio de charges: Descartes 
(filósofo francês), Sócrates (pai da filosofia ocidental), Karl 
Marx (filósofo alemão), Nietzsche (filósofo alemão) e 
Sartre (filósofo francês). Cada um deles, no interior do 
quadro filosófico que construiu, acabou enfrentando a uma 
questão existencial: quem somos? Com base nesta 
informação e na leitura da tirinha, julgue as proposições 

para em seguida assinalar a opção adequada em relação à 
intenção comunicativa do quadrinhista. 
 

I.  O quadrinhista representa os filósofos como 
suspeitos de confundir a humanidade quanto à 
verdadeira identidade de cada ser, uma vez que 
a filosofia é uma atividade cultural que propõe 
pensamentos profundamente diferentes da 
maioria. 

II.  Observando o cenário proposto pelo 
quadrinhista, podemos concluir que ele 
considera a filosofia como sendo uma atividade 
cultural subversiva – tomando o sentido 
pejorativo da palavra. 

III.  É estabelecida pelo quadrinhista uma relação de 
intertextualidade entre as teorias filosóficas de 
Descartes, Sócrates, Marx, Nietzsche e Sartre, a 
partir da idéia de autoconhecimento sugerida na 
fala do personagem que não aparece na tira. 

IV.  A relação de intertextualidade, no caso diz 
respeito à forma e ao conteúdo explicitado na 
tira, e serviu como elemento estruturador do 
humor. 

 
Assinale a alternativa coerente com a proposta: 
 

a) Apenas I é verdadeira; 
b) Apenas II e IV são verdadeiras; 
c) Apenas I e III são verdadeiras; 
d) Apenas III e IV são falsas; 
e) Apenas II é falsa. 

 
06. Apor o pronome oblíquo átono corretamente não é 
tarefa fácil para muitos falantes da Língua Portuguesa, 
principalmente quando se tratam dos brasileiros. Levando 
em conta o português usado no Brasil, aponte a opção em 
que tal situação gramatical foi elaborada de modo 
inoportuno. 
 

a) Em virtude dos vários problemas enfrentados pela 
empresa nos últimos anos, não se façam preciso 
meias-palavras; lhe faríamos bens maiores em 
tratar dos assuntos com clareza e verdade. 

b) Sempre fizestes o possível para que a verdade 
viesse à tona, mas mediante os acontecimentos 
desta última semana, percebes o quanto te 
iludiram aqueles ao teu entorno? 

c) À luz da aurora, o canto dos pássaros enche de 
vida o acordar da fazenda, mas, em se pondo o 
sol, vão-se os pássaros e fica a esperança de 
uma nova alvorada. 

d) Convém fazer-lhe o pedido pessoalmente, de 
modo a conquistar seu respeito. 

e) Se me disseres o que te aflige, poder-te-ei 
aconselhar da melhor maneira, uma vez que 
sempre fazes isso por nós que somos teus 
amigos há tanto... 
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O jornal Folha de São Paulo, veiculou via televisão o 
anúncio relatado no texto abaixo. Use-o como 
referência para responder às questões: 
 
 “Enquanto um rosto vai se formando na tela, quadro a 
quadro, o locutor fala: 
 – Este homem pegou uma nação destruída, 
recuperou sua economia e devolveu o orgulho a seu povo. 
Em seus primeiros quatro anos de governo, o número de 
desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. 
Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a 
renda per capta dobrar. Aumentou o lucro das empresas 
de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu a 
hiperinflação a 103% ao ano. Este homem adorava música 
e pintura, e quando jovem imaginava seguir carreira 
artística. 
 
A câmera se afasta e o locutor continua: 
 
 – É possível contar um monte de mentiras 
dizendo só a verdade. Por isso é preciso tomar muito 
cuidado com a informação e o jornal que você recebe. 
Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra é o que 
nunca se vende.” 
 

In: DOMINGOS, Carlos. Criação sem pistolão. 2ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2003.p. 176. (XXI) 

 
07. Ao assistir veicular a propaganda na TV, o jornal 
pretendia: 
 

a) Mostrar que era extremamente competente, pois 
revela informações detalhadas a respeito de uma 
figura histórica extremamente importante. 

b) Vender seus serviços, uma vez que prova ser 
capaz de descobrir qualquer assunto nos mínimos 
detalhes, com verdade e coerência. 

c) Provar que é possível manipular informações para 
que as mesmas se passem por verdadeiras. 

d) Mostrar que se o Jornal não inspirar confiança, os 
leitores não lhe darão crédito e julgarão suas 
reportagens como absurdas. 

e) Mostrar que é possível manipular a verdade para 
que se chegue a conclusões falaciosas; além de 
insinuar que não compactua com este tipo de 
prática. 

 
08. Os verbos comprar e vender utilizados na propaganda 
do Jornal Folha de São Paulo compõem uma expressão 
que propicia uma interpretação diferenciada, comprovando 
o uso semântico alternativo de um deles. Pensando nisso, 
julgue as premissas a seguir. 
 

I. Observando as relações de sentido constituídas a 
partir da fala do locutor no início da propaganda 
verificamos que o verbo vender foi utilizado no 
sentido de corromper-se, uma vez que falsas 
prerrogativas foram utilizadas para compor uma 
verdade irrefutável. 

II. Ao alertar o interlocutor para a possibilidade da 
verdade ser manipulada no início do texto, fica 
clara a opção do autor da propaganda de utilizar o 
verbo vender no sentido de convencer o leitor a 
comprar o referido Jornal. 

III. O “paradoxo” efetuado a partir dos verbos vender 
e comprar caracteriza a intenção do Jornal de 
afirmar sua idoneidade partindo do princípio de 
que mais pessoas o adquirem por ele se declarar 
incorruptível. 
 

Conclui-se, portanto, que: 
 

a) Todas as premissas são verdadeiras; 
b) Todas as premissas são falsas; 
c) Apenas a I é verdadeira; 
d) Apenas a II é verdadeira; 
e) Apenas a III é verdadeira. 

 
09. É sabido da flexibilidade sintático-morfológica da 
palavra que. Assim sendo, avalie as orações que seguem 
e marque a opção em que a classificação esteja coerente 
com o papel desempenhado pelo que na frase. 
 

a) Não sei o quê aconteceu para que me 
expulsassem daquela maneira abrupta sem ao 
menos o direito de defesa. – O primeiro que atua 
como pronome enquanto o segundo atua como 
substantivo. 

b) Comprei o livro que você me indicou, contudo não 
achei a leitura tão atraente quanto a sua 
empolgação me sugerira. – o que exerce função 
de sujeito 

c) Clarisse acabou por confirmar o que não queria 
que todos confirmassem. – o pronome que da 
oração adjetiva exerce função de objeto direto de 
confirmassem, verbo da oração posterior, que é 
objetiva direta. 

d) O candidato do governo ganhou as eleições, o 
que já era esperado. – o que tem função de 
pronome adjetivo. 

e) Que bom vê-la novamente, Cristina. Espero que 
sua visita se estenda! – o que atua como 
pronome de tratamento. 

 
10. Qual das alternativas a seguir não apresenta 
ambigüidade? 
 

a) Crianças que recebem leite materno freqüente-
mente são mais sadias. 

b) Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de 
diamantes que estava sobre a cama. 

c) Sentado na varanda, o menino avistou um 
mendigo.  

d) A garota estava apavorada, porque teria de 
enfrentar o pai furioso.  

e) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas isso não me comoveu.  

 
 
 

Sistema Único de Saúde – SUS  
 
 
 
11. É composto por secretários municipais de saúde. Os 
municípios são entendidos no SUS como os principais 
responsáveis pelo atendimento à saúde de sua população. 
Ele tem a função de formular e propor políticas, promover 
o intercâmbio de experiências, apoiar os municípios e 
representá-los na CIT: 
 

a) Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass); 

b) Conselho Municipal de Saúde; 
c) Comissão Intergestores Bipartite; 
d) Conselhos Gestores de Unidades de Saúde; 
e) Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde (Conasems). 
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12. A Emenda Constitucional nº 29 estabeleceu os gastos 
mínimos em saúde dos governos federal (corrigidos pela 
variação nominal do PIB), estadual (___% de suas 
receitas) e municipal (___% de suas receitas). Sua 
regulamentação está em tramitação no Congresso e irá 
determinar quais tipos de gastos são da área de saúde e 
quais não são. 
 
As porcentagens que preenchem as lacunas 
adequadamente são respectivamente: 
 

a) 20 e 10; 
b) 10 e 20; 
c) 17 e 15; 
d) 15 e 12; 
e) 12 e 15. 

 
13. Sobre os aspectos positivos do Sistema de Informação 
sobre Mortalidade é INCORRETO afirmar: 
 

a) Contêm dados sobre as características de todos 
os óbitos; 

b) É universal, com cobertura e confiabilidade 
relativamente boa; 

c) Possibilita a construção de indicadores que 
permitem uma aproximação da situação de saúde 
da população e do risco de morte; 

d) Alta agilidade no processamento dos dados; 
e) Permite a elaboração de estatísticas necessárias 

para o planejamento e avaliação das ações de 
saúde. 

 
14. Sobre o SUS, marque V para a (s) alternativa (s) 
verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s): 
 
(   )  Modelo Assistencial ou de Atenção à Saúde: é a forma 

como está proposta a organização dos serviços de 
saúde em um determinado espaço-população, e como 
os mesmos, com processos de trabalho diferentes, 
relacionam-se entre si.  

(   )  Programação Pactuada Integrada – PPI - É um 
processo instituído no âmbito do SUS para definir a 
alocação dos recursos da assistência à  saúde no 
Estado e Municípios e a programação da distribuição 
dos serviços e a responsabilização pela sua execução 
a partir de critérios negociados e formalizados através 
de pactos  entre os gestores; 

(   )  SUS Artigo 196 (Constituição 1988): “ A Saúde é 
direito de todos e dever do usuário, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.”              

(   )  Modelos Assistenciais em Saúde: Modelo Médico-
assistencial privatista, Modelo Sanitarista e Modelo da 
Vigilância da Saúde, são os três tipos de modelos 
assistenciais em Saúde. 

(   )  SUS - Lei 8.142: regulamenta o controle social através 
de Instâncias Colegiadas: Conferência de Saúde e 
Conselho de Saúde. 

 
A sequência correta é: 
 

a) F, V, V, F, V; 
b) V, F, F, V, F; 
c) V, V, F, V, V; 
d) F, V, F, V, V; 
e) V, F, V, V, V. 

 

15. O câncer de colo de útero é considerado um problema 
de saúde pública, desta forma deve-se ter em mente os 
fatores de risco relacionados a tal patologia, assim, são 
fatores de risco para o câncer de colo de útero, EXCETO: 
 

a) Muitiplicidade de parceiros; 
b) Idade precoce da primeira relação sexual; 
c) Alimentação pobre em vitamina C; 
d) Alimentação pobre em beta-caroteno; 
e) Alcoolismo. 

 
16. São doenças transmissíveis com tendência declinante 
no Brasil segundo o Ministério da Saúde, EXCETO: 
 

a) Varíola 
b) Sarampo 
c) Poliomielite 
d) Leishmanioses 
e) Tétano neonatal 

 
17. Sobre a AIDS: 
 

I.  Está entre as doenças reemergentes no Brasil. 
II.  A partir da sua detecção no Brasil, em 1980, 

observou-se seu crescimento acelerado até 1995. 
III.  No período de 1995 a 1999, verificou-se queda de 

70% na taxa de letalidade em relação aos 
primeiros anos do início da epidemia, quando era 
de 100%.  

IV.  A partir de 1996, a sua incidência continuou 
aumentando, atingindo 30.886 casos em 2004, 
correspondendo à taxa de 17,2 por 100.000 
habitantes, diferentemente da mortalidade que 
continuou declinando.  

V.  Esse crescimento inicial da AIDS no país e a 
possibilidade de associação com outras doenças 
infecciosas, particularmente a tuberculose, 
representa uma preocupação para o controle 
dessas duas doenças.  

VI.  A estabilidade observada nos últimos anos na 
epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de 
novas drogas antivirais têm propiciado o aumento 
da sobrevida dos portadores de HIV. 

 
Estão INCORRETAS: 
 

a) I e III; 
b) I, II, IV; 
c) I, III, IV, V; 
d) II, III, V; 
e) Nenhuma alternativa está incorreta. 

 
18. Sobre o Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação – Sinan são doenças e agravos de notificação 
imediata, EXCETO: 
 

a) Febre do Nilo Ocidental 
b) Febre Maculosa 
c) Poliomelite 
d) Carbúnculo 
e) Cólera 

 
19. Sobre a taxa de mortalidade no Brasil no período entre 
janeiro 2008 até fevereiro de 2009: 
 

I.  Leptospirose icterohemorrágica foi a maior causa 
de morte por doenças parasitárias em 
Pernambuco. 

II.  Quanto a neoplasias a de maior mortalidade em 
Pernambuco foi a neoplasia maligna do pâncreas. 
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III.  No Brasil a maior taxa de mortalidade foi por 
doenças do aparelho circulatório 

IV.  No Brasil a segunda maior taxa de mortalidade foi 
por neoplasias. 

V.  No Brasil as doenças de menores taxas de 
mortalidades foram doenças dos olhos, seguidos 
de agravos na gravidez. 

 
Estão INCORRETAS: 
 

a) I, II, III; 
b) III e IV; 
c) III e V; 
d) I, III, IV, V; 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
20. O mais antigo sistema de informação de saúde em 
funcionamento no Brasil é o: 
 

a) Sistema de informação sobre mortalidade; 
b) Sistema de informações sobre nascidos vivos; 
c) Sistema de informações de agravos de 

notificações; 
d) Sistema de informações hospitalares do SUS; 
e) Sistema de informação ambulatoriais do SUS. 

 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
 
21. Sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
(SNVS) e a Lei n° 9.782/1999 marque V para a (s) 
alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s): 
 

(   ) O SNVS é executado por instituições da 
administração pública direta e indireta da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 
que exerçam atividade de regulação, 
normatização, controle e fiscalização na área de 
vigilância sanitária. 

(   ) Cabe à União estimular a cooperação técnica e 
financeira entre os estados, o Distrito Federal e os 
municípios, por intermédio do Ministério da Saúde, 
da ANVISA e dos demais órgãos e entidades do 
Poder Executivo federal cujas áreas se relacionem 
com o sistema. 

(   ) No âmbito desse sistema, a vigilância sanitária de 
portos, aeroportos e fronteiras é de competência 
exclusiva dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. 

(   ) Para os dirigentes da ANVISA, não há restrição 
para a prática de atividades profissionais que 
decorram de vínculos contratuais mantidos com 
entidade públicas  
destinadas ao ensino e à pesquisa, inclusive com 
as de direito privado a elas vinculadas. 

(   ) Embora a ANVISA seja uma autarquia sob regime 
especial vinculada ao Ministério da Saúde, ela não 
possui independência administrativa e financeira, 
mas confere estabilidade aos seus dirigentes 

 
A seqüência correta é: 
 

a) F, V, V, V, V; 
b) F, V, F, V, F; 
c) V, F, F, V, F; 
d) V, F, F, F, V; 
e) V, V, V, F, F.  

22. Do Código de Ética Veterinária, Capítulo IV - do 
Comportamento Profissional, Artigo 13º. É vedado ao 
médico veterinário: 
 

I.  Prescrever medicamentos sem registro no órgão 
competente, salvo quando se tratar de 
manipulação; 

II.  Deixar de comunicar aos seus auxiliares as 
condições de trabalho que possam colocar em 
risco sua saúde ou sua integridade física, bem 
como deixar de esclarecer os procedimentos 
adequados para evitar tais riscos; 

III.  Deixar de encaminhar de volta ao médico 
veterinário o paciente que lhe for enviado para 
procedimento especializado, e/ou não fornecer as 
devidas informações sobre o ocorrido no período 
em que se responsabilizou pelo mesmo; 

IV.  Atender, clínica e/ou cirurgicamente, em 
estabelecimento comercial, salvo receitar 
medicamento substituto em situação de 
indispensável conveniência para o paciente, 
devendo comunicar imediatamente o fato ao 
médico veterinário desse paciente; 

V.  Opinar, sem solicitação das partes interessadas, a 
respeito de animal que esteja sendo 
comercializado; 

VI.  Permitir a interferência de qualquer que seja a 
pessoas em seus trabalhos e julgamentos 
profissionais. 

 
Estão INCORRETAS: 
 

a) I, III, V; 
b) I, II, IV; 
c) II, IV, VI; 
d) III e VI; 
e) IV e VI. 

 
23. Na vigilância sanitária, a Lei nº 5.991, de 17 de 
dezembro de 1973: 
 

a) Dispõe sobre medidas preventivas e repressivas 
ao tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou 
que determinem dependência física ou psíquica, e 
dá outras providências. 

b) Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, e dá outras providências. 

c) Altera o parágrafo único do artigo 25 da Lei nº 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, dispondo 
sobre a revalidação de licença para o 
funcionamento de farmácias. 

d) Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam 
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, 
saneantes e outros produtos, e dá outras 
providências. 

e) Dispõe sobre a proteção do consumidor, e dá 
outras providências. 

 
24. O medicamento veterinário, ZACTRAN 150mg/ml de 
solução injetável para Bovinos e que tem omo substância 
ativa a Gamitromicina, tem como Indicações de utilização, 
especificando as espécies-alvo: 
 

a) Tratamento de doenças gastrintestinais bovinas 
associadas à Mannheimia haemolytica. 
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b) Prevenção e tratamento da doença respiratória 
dos Bovinos (BRD) associada à Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus 
somni. 

c) Prevenção e tratamento da doença inflamatória 
intestinal de bovinos associada a infecção 
parasitaria. 

d) Vacina contra problemas sanguíneos. 
e) Prevenção e tratamento da doença 

neuromuscular dos Bovinos (BRD) associada à 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e 
Histophilus somni. 

 
25. Sobre a Endometrite especificamente em éguas 
marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para 
a(s) falsa (s): 
 

(   ) Além da infertilidade, a endometrite também causa 
freqüentemente mortes embrionárias, irritações 
repetidas e introdução de bactérias.  

(   ) A repetição de coberturas com falta de cuidados 
sanitários são condições que permitem que as 
bactérias se estabeleçam no trato genital. 

(   ) O útero da égua é protegido da contaminação 
através de mecanismos físicos e imunológicos. Os 
mecanismos físicos são constituídos pelas 
barreiras físicas como a vulva, a prega vestíbulo-
vaginal, a cérvice e a contratilidade miometrial.  

(   ) Os mecanismos imunológicos são compostos pelo 
sistema imune humoral, algumas classes de 
imunoglobulinas e pela fagocitose por linfócitos T. 

(   ) A ejaculação, na espécie eqüina, é feita 
diretamente no ovário, devido a características 
anatômicas da cérvice da égua e do processo 
uretral do pênis do garanhão. 

(   ) Os agentes bacterianos mais frequentemente 
isolados em casos de endometrite aguda é o 
Streptococcus zooepidemicos, Escherichia coli, 
Pseudomonas cepacea e Klebsiella pneumoniae 

 
A sequência correta é: 
 

a) V, V, V, F, F, F; 
b) V, F, V, V, F, V; 
c) V, V, V, F, V, V; 
d) F, V, F, F, V, F; 
e) F, F, V, F, V, F. 

 
26. Sobre Hérnia diafragmática especificamente em 
suínos, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Hérnia é a protrusão de um órgão da sua 
cavidade natural para o subcutâneo através de 
uma abertura congênita ou adquirida.  

b) Hérnia diafragmática congênita se dá devido à 
uma má formação levando à abertura no 
diafragma. 

c) O defeito no fechamento leva à fraqueza, 
ausência total ou parcial de uma região do 
diafragma geralmente à esquerda, e a resultante 
herniação do conteúdo abdominal em direção ao 
tórax, in útero, produz uma hérnia diafragmática. 

d) As hérnias congênitas ocorrem em todas as 
espécies e os defeitos costumam ser grandes 
especialmente na porção tendínea lombar do 
diafragma que possui bordas finas.  

 
 
 

e) Devido ao grande tamanho do defeito, muitas 
vísceras abdominais, como o fígado, o estômago 
e os intestinos penetram no tórax. Em alguns 
casos, o saco pericárdico apresenta-se 
incompleto com o diafragma rudimentar e em 
forma de pequena prega que se projeta da parede 
torácica. 

 
27. Segundo o CODEX ALIMENTAR, em função da 
natureza das operações e dos riscos associados, as 
edificações, os equipamentos e as instalações devem ser 
localizados, projetados e construídos de modo a garantir 
que: 
 

I.  A contaminação seja eliminada; 
II.  O projeto e o leiaute permitam a manutenção, a 

limpeza e a desinfecção adequadas e minimizem 
a contaminação pelo ar; 

III.  As superfícies e os materiais, em especial 
aqueles em contato com alimentos, não sejam 
tóxicos para o uso a que se destinam e, quando 
necessário, de duração adequada e de fácil 
manutenção e limpeza; 

IV.  Quando apropriado, instalações adequadas sejam 
disponibilizadas para o controle de temperatura, 
umidade e outros controles;  

V.  Haja efetiva proteção contra o acesso e o abrigo 
de pragas. 

 
Sobre tal, é CORRETO afirmar que: 
 

a) Apenas um item está incorreto. 
b) Apenas dois itens estão corretos. 
c) Apenas dois itens estão incorretos. 
d) Todos estão incorretos. 
e) Todos estão corretos. 

 
28. Também segundo o CODEX ALIMENTAR, os 
estabelecimentos alimentares devem ser construídos com 
material durável, de fácil manutenção, limpeza e, quando 
apropriado, desinfecção. Quando necessárias diversas 
condições específicas devem ser cumpridas para proteger 
a segurança e a adequação dos alimentos, sobre estes, é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) As superfícies das paredes, divisórias e pisos 
devem ser feitos de materiais impermeáveis que 
não produzam efeitos tóxicos para o uso a que se 
destinam; 

b) As paredes e as divisórias devem ter superfície 
lisa até uma altura apropriada para as operações; 

c) Os pisos devem ser construídos de modo a 
permitir drenagem e limpeza adequadas; 

d) Os tetos e os acessórios superiores devem ser 
construídos e revestidos de forma a minimizar o 
acúmulo de poeira, a condensação e o 
desprendimento de partículas; 

e) As janelas devem ser de fácil limpeza, sendo 
construídas de forma a minimizar o acúmulo de 
poeira e, quando necessário, ser providas de 
telas removíveis contra insetos, para facilitar a 
limpeza. Elas sempre devem ser fixas. 
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29. Sobre as condições de Crédito Rural do PRONAF, das 
modalidades e grupos é INCORRETO afirmar: 
 

a) PRONAF A - é destinado a produtores (as) 
assentados (as) da Reforma Agrária ou 
beneficiário(as) do Programa do Crédito 
Fundiário. 

b) PRONAF GRUPO A Complementar - é destinado 
a agricultores(as) assentados(as) pelo Programa 
Nacional da Reforma Agrária – INCRA e 
beneficiários(as) do Programa Nacional de 
Crédito Fundiário até 01/08/2002. 

c) PRONAF Cota Parte - é destinado a 
agricultores(as) familiares filiados(as) a 
cooperativas de produção de produtores rurais. 

d) PRONAF Mulher - é destinado a Mulheres 
agricultoras casadas com não agricultores. 

e) PRONAF Jovem - é destinado a Jovens 
agricultores(as) familiares, entre 16 a 25 anos, 
que cursaram ou estejam em centros de formação 
por alternância, escolas agricotécnicas de nível 
médio e/ou cursos profissionais voltados para 
atividades agropecuárias. 

 
30. O financiamento agrícola no Brasil é fortemente 
marcado pelo modelo vigente de crédito direcionado 
através do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). A 
criação de títulos, como a Cédula de Produto Rural (CPR) 
em 1994, favoreceu o crescimento desse mecanismo de 
obtenção de crédito. Contudo, o financiamento do setor 
necessita tornar-se mais dinâmico. O apoio governamental 
nesse sentido foi positivo com a promulgação da Lei 
11.076, de 30 de dezembro de 2004, que instituiu, 
EXCETO:  
 

a) Certificado de Depósito Agropecuário (CDA); 
b) Warrant Agropecuário (WA); 
c) Creditórios do Agronegócio (CDCA);  
d) Letra de Crédito do Agronegócio (LCA); 
e) Certificado de Regulamentar do Agropecuário 

(CRA).  
 
31. Sobre o sistema circulatório dos répteis é CORRETO 
afirmar: 
 

a) O coração dos répteis, com exceção dos 
quelônios, possui dois átrios e um ventrículo. 

b) O átrio direito recebe sangue rico em oxigênio. 
c) O átrio direito recebe sangue pobre em oxigênio. 
d) Há possibilidade de pequena mistura de sangue 

pobre em oxigênio com sangue rico em oxigênio. 
e) A circulação é simples e incompleta. 

 
32. O oxigênio pode ser indispensável, letal ou inócuo para 
as bactérias, o que permite classificá-las em diversos tipos, 
desta forma, é uma bactéria microaerófila: 
 

a) Estafilococos 
b) Bactérias do gênero Acinetobacter. 
c) Campylobacter jejuni. 
d) Escherichia coli  
e) Clostridium tetani, 

 
 
 
 
 
 
 

33. Dos helmintos intestinais, são do filo Nemathelminthes, 
EXCETO: 
 

a) Ascaris lumbricoides 
b) Enterobius vermicularis 
c) Trichuris trichuria 
d) Hymenolepis nana 
e) Necator americanus 

 
34. Leishmaniose é um grupo de doenças causadas por 
protozoários flagelados do gênero Leishmania. 
Uma das Leishmanioses é uma doença caracterizada por 
ulcerações na pele, que costumam deixar cicatrizes bem 
visíveis. A transmissão se faz pela picada de mosquitos 
flebótomo, popularmente conhecido por mosquito-palha. 
Desta forma, indique a alternativa que identifica esta 
doença e o gênero do mosquito transmissor. 
 

a) Úlcera de Bauru, Mosquito do gênero Lutzomia. 
b) Leishmaniose cutânea, Mosquito do gênero 

Lithishia. 
c) Leishmaniose visceral, Mosquito do gênero 

Lithishia. 
d) Leishmaniose periférica, Mosquito do gênero 

Lutzomia. 
e) Úlcera periférica, Mosquito do gênero Leshiemir. 

 
35. Ocasialmente, a proliferação intensa de organismos 
marinhos (que liberam na água uma potente toxina) 
ocasiona as ___________, um sério problema ambiental. 
Mariscos podem absorver e concentrar a toxina liberada, a 
qual afeta seriamente o sistema ________ de muitos 
animais como peixes ou seres humanos, caso entrem em 
contato com água ou alimentos contaminados. Os 
organismos responsáveis por este fenômeno são os (as) 
_________. 
 
A alternativa que completa corretamente este texto é: 
 

a) Marés pardas  -  digestivo -  acetabulárias. 
b) Mares pretas  - locomotor  - poríferos. 
c) Mares pardas  - respiratório  - macroalgas. 
d) Mares oleosas  - hormonal  -  diatomáceas. 
e) Mares vermelhas  - nervoso   - dinoflagelados. 

 
36. Na década de 1960, o amendoim importado do Brasil, 
utilizado na fabricação de ração para aves no Reino Unido, 
foi considerado responsável pela morte de milhares de 
animais. 
Levando-se em conta o amendoim, pode-se afirmar que o 
mecanismo desta doença se dá por: 
 

a) Intoxicação por aflotoxinas. 
b) Infecção alimentar provocadas por fungos. 
c) Infecção alimentar provocada por Aspergillus. 
d) Infecção alimentar provocada por Penicilium. 
e) Intoxicação alimentar provocada por bactéria. 
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37. Lei dos Crimes Ambientais 
 

I.  Os artigos 33 a 37 dos Crimes Contra a Fauna, 
prevêem sanções contra crimes de agressão à 
fauna aquática. A pesca tem regulamentações 
específicas para que não ocorra desequilíbrio no 
meio ambiente. Não é permitida a pesca de 
espécies que devam ser preservadas ou 
espécimes com tamanhos inferiores aos 
permitidos. Não é permitida a pesca em 
quantidades superiores às permitidas, ou 
mediante a utilização de aparelhos, petrechos, 
técnicas e métodos que não os autorizados. Não 
é permitido o transporte, o comércio, o benefício 
ou a industrialização de espécimes provenientes 
da coleta, apanha e pesca proibida.  

II.  Nos artigos 38 a 53, é especificado, que é 
proibido provocar incêndio em mata ou floresta, 
cortar árvore em floresta de preservação 
permanente, transformar madeira de lei em 
carvão, em desacordo com as determinações 
legais, bem como receber ou comercializar 
produtos de origem vegetal, sem exibir licença de 
vendedor expedida pela autoridade competente.  

III.  O capítulo V, dos Crimes Contra a Fauna, artigos 
29 ao 37, diz, entre outras coisas, que quem 
vende, expõe à venda, exporta ou adquire, 
guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou 
transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna 
silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como 
produtos e objetos dela oriundos, provenientes de 
criadouros não autorizados ou sem a devida 
permissão ou licença da autoridade competente, 
estará cometendo crime.  

IV.  Os artigos 38 ao 41, dos Crimes Contra a Flora, 
proíbem destruir ou danificar floresta considerada 
de preservação permanente, mesmo que em for-
mação, ou utilizá-la de forma transgressora.  

V.  A seção I, dos Crimes Contra a Fauna, proíbe 
matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies 
da fauna silvestre, sem a devida permissão, 
licença ou autorização do órgão competente.  

 
Estão corretas: 
 

a) I, II, III, IV; 
b) I, III, V; 
c) II, III, IV, V; 
d) I, III, IV, V; 
e) Todas estão corretas. 

 
38. A qualidade ambiental capaz de prevenir a ocorrência 
de doenças veiculadas pelo meio ambiente e de promover 
o aperfeiçoamento das condições favoráveis à saúde da 
população urbana e rural é denominado: 
 

a) Saneamento Ambiental;  
b) Salubridade Ambiental; 
c) Saneamento Básico;  
d) Saúde pública veterinária; 
e) Vigilância sanitária. 

 
 
 

39. Sobre apicultura: 
 

I.  A água é também um importante elemento para a 
colônia, sendo utilizada absolutamente para 
controle da temperatura interna da colméia.  

II.  Na alimentação das abelhas é necessário 
fornecer componentes energéticos, para 
compensar a falta de pólen e, em algumas 
situações, os componentes protéicos, para suprir 
a ausência do néctar. 

III.  Alimentação estimulante é fornecida de 10 a 30 
dias antes da florada com o objetivo de promover 
o rápido crescimento dos enxames, deixando-os 
bem populosos para o início da florada. 

IV.  O alimentador coletivo é um cocho que é 
colocado a poucos metros do apiário, onde é 
disponibilizado o alimento. É prático e de baixo 
custo, mas tem a desvantagem de permitir que 
abelhas de fora do apiário utilizem o alimento 
fornecido.  

V.  O alimentador individual pode ser de vários 
modelos, mas sempre fornecerá alimento a 
apenas uma colméia. Sua utilização assegura o 
fornecimento da quantidade de alimento 
adequada a cada enxame. Entre os modelos 
existentes, os mais conhecidos são o de 
cobertura, o Boardman e o Doolitle. 

 
Estão INCORRETAS: 

 
a) I, II, III; 
b) IV, V; 
c) I, IV, V; 
d) II, IV, V; 
e) II, III, IV. 

 
40. Sobre epilepsia canina é INCORRETO afirmar: 
 

a) A epilepsia é causada por uma descarga elétrica 
no cérebro que faz com que o animal fique, 
momentaneamente, sem coordenação ou sem 
movimentos voluntários, podendo ser de origem 
genética ou adquirida. Os ataques duram poucos 
minutos. 

b) Na epilepsia adquirida pode aparecer seqüela de 
cinomose, traumatismos cranianos, presença de 
tumor cerebral ou em quadro de intoxicação 
grave. 

c) No grau leve da epilepsia o cão apresenta-se 
salivando (babando), com movimentos 
desordenados da cabeça. 

d) Certas informações são importantes para o 
diagnóstico como uso de inseticidas, intervalo de 
crises, traumas cranianos entre outros. 

e) Em seqüela da cinomose o quadro clínico deve 
ser progressivo para que se tenha seu 
diagnóstico diferencial. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 




