
ConCurso PúbliCo

26. Prova objetiva

EsPECialista Portuário 2 – MédiCo VEtErinário

	 VoCê rECEbEu sua folha dE rEsPostas E EstE CadErno Con-
tEndo 60 quEstõEs objEtiVas.

	 PrEEnCha CoM sEu noME E núMEro dE insCrição os EsPaços 
rEsErVados na CaPa dEstE CadErno.

	 lEia CuidadosaMEntE as quEstõEs E EsColha a rEsPosta quE 
VoCê ConsidEra CorrEta.

	 rEsPonda a todas as quEstõEs.

	 MarquE, na folha intErMEdiária dE rEsPostas, loCalizada no 
VErso dEsta Página, a lEtra CorrEsPondEntE à altErnatiVa 
quE VoCê EsColhEu.

	 transCrEVa Para a folha dE rEsPostas, CoM CanEta dE 
tinta azul ou PrEta, todas as rEsPostas anotadas na folha 
intErMEdiária dE rEsPostas.

	 a duração da ProVa é dE 3 horas E 30 Minutos.

	 a saída do Candidato do Prédio sErá PErMitida aPós trans-
Corrida a MEtadE do tEMPo dE duração da ProVa.

	 ao sair, VoCê EntrEgará ao fisCal a folha dE rEsPostas 
E EstE CadErno, PodEndo dEstaCar Esta CaPa Para futura 
ConfErênCia CoM o gabarito a sEr diVulgado.

aguardE a ordEM do fisCal Para abrir EstE CadErno dE quEstõEs.

Nome do candidato N.º de inscrição

17.04.2011
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Folha intermediária de resPostas
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto de Ruy Castro para responder às questões de números 
01 a 10.

Patrimônio interditado

RIO DE JANEIRO – Por ocasião dos cem anos de Noel Rosa, 
sábado último, os jornais foram ouvir seus herdeiros. Noel não 
teve filhos, mas deixou um irmão, que os teve, donde aí estão as 
sobrinhas do sambista para falar pela família. E o que elas têm a 
dizer é, como quase sempre nesses casos, lamentável.

“Eles só pegaram a banda podre”, queixou-se uma delas a  
“O Estado de S.Paulo”, referindo-se a João Máximo e Carlos 
Didier, autores do monumental “Noel Rosa – Uma Biografia”.  
O livro foi publicado em 1990, está há muito esgotado e é vítima 
de uma ação, movida por elas, que o impede de ser reeditado. 
Por “banda podre”, as sobrinhas se referem aos suicídios do pai 
e da avó de Noel, levantados com grande precisão por Máximo e 
Didier e descritos com o cuidado que imprimiram a todo o livro.

“Eles entraram pela nossa vida, narraram episódios de suicí-
dios e se deliciaram com isso”, continua a sobrinha. Não é verdade. 
Conheço João Máximo há 40 anos e Didier há 20. O livro levou 
quase dez anos para ser feito. Ninguém trabalha tanto tempo (e de 
graça, sem patrocínio) num projeto se não for por amor. Lembro- 
-me da vibração de João quando descobria um samba perdido de 
Noel ou localizava uma fonte nunca ouvida até então. Se o pai e 
a avó do biografado se mataram, lamento, mas isso faz parte da 
história – e da História.

“Noel Rosa – Uma Biografia”, ao sair, esmagou editorial-
mente os dois livros anteriores sobre Noel: o de Jacy Pacheco, 
“Noel Rosa e Sua Época”, de 1955, e o de Almirante, “No Tempo 
de Noel Rosa”, de 1963. O qual também menciona, embora de 
passagem, os suicídios que tanto irritaram as sobrinhas, e olhe que 
Almirante “protegeu” Noel o quanto pôde. Mas não compete ao 
biógrafo proteger o biografado. Compete-lhe escrever a verdade.

Este livro é um patrimônio da cultura brasileira. Não pode 
ficar fora das livrarias.

(Folha de S.Paulo, 18.12.2010. Adaptado)

01.	 Em seu texto, o autor discorda

(A) das informações veiculadas por João Máximo e Carlos 
Didier no livro que publicaram sobre a vida de Noel Rosa.

(B) do posicionamento das sobrinhas de Noel Rosa, no que 
se refere à publicação do livro de João Máximo e Carlos 
Didier.

(C) do intento de João Máximo e Carlos Didier em editar 
novamente o livro em que denigrem a vida de Noel Rosa.

(D) da ideia das sobrinhas de Noel Rosa, que se veem como 
“banda podre” da família do compositor.

(E) da existência de suicídios na família do sambista Noel 
Rosa, conforme afirmam as sobrinhas do compositor em 
livro publicado.

02.	De acordo com as informações textuais, o autor reconhece 
que

(A) a história de vida de uma personalidade torna-se patri-
mônio da cultura nacional.

(B) os problemas pessoais de uma personalidade devem ser 
manipulados em sua biografia.

(C) a vida de uma personalidade contém fatos que pouco 
interessam ao público.

(D) a verdade deve ser omitida quando a referência é a vida 
de uma personalidade.

(E) a cultura de um povo equivale a biografias que protegem 
as personalidades.

03.	No 3.º parágrafo, em – ... ou localizava uma fonte nunca	
ouvida	até	então. – a expressão em destaque pode ser subs-
tituída, sem prejuízo do sentido do texto, por

(A) confiável.

(B) fidedigna.

(C) omitida.

(D) inédita.

(E) regravada.

04.	 Sobre a frase de uma das sobrinhas de Noel Rosa – “Eles só 
pegaram a banda podre”... (2.º parágrafo) – é correto afirmar 
que contém termos empregados em sentido

(A) figurado, indicando que a família reagiu com bom humor 
frente aos problemas.

(B) próprio, indicando a superação de problemas simples 
pela família do sambista.

(C) figurado, indicando o pouco interesse dos jornalistas em 
relação aos suicídios da família.

(D) próprio, indicando o descaso com que o sambista tratou 
os problemas da família.

(E) figurado, indicando os problemas vivenciados pela fa-
mília do sambista.

05.	No contexto, um antônimo para o termo monumental, em-
pregado no 2.º parágrafo, é

(A) minucioso.

(B) fenomenal.

(C) ínfimo.

(D) grandioso.

(E) imprescindível.
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06.	 Sobre os pronomes empregados no texto, analise as afirma-
ções.

 I. No 1.º parágrafo, na oração – ... que os teve... – o pronome 
em destaque refere-se ao termo filhos.

 II. No 2.º parágrafo, na oração – “Eles só pegaram a banda 
podre”... – o pronome em destaque refere-se aos jorna-
listas do jornal O Estado de S.Paulo.

 III. No 4.º parágrafo, na oração – O	qual também mencio-
na... – o pronome em destaque refere-se ao livro “Noel 
Rosa – Uma Biografia”.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

07.	Observe os trechos do texto.

... e descritos com o cuidado que imprimiram a todo o livro. 
(2.º parágrafo)
... se não for por amor. (3.º parágrafo)

As preposições destacadas formam, correta e respectivamente, 
expressões indicativas de

(A) causa e meio.

(B) intensidade e consequência.

(C) modo e causa.

(D) consequência e modo.

(E) meio e intensidade.

Para responder às questões de números 08 e 09, considere o trecho:

Ninguém	trabalha tanto tempo (e de graça, sem patrocínio) num 
projeto se não for por amor. Lembro-me	da	vibração de João 
quando descobria um samba perdido de Noel... (3.º parágrafo)

08.	 Tendo como referência a regência e a colocação pronominal, 
de acordo com a norma padrão, assinale a alternativa em que 
as expressões substituem, correta e respectivamente, aquelas 
que estão em destaque no trecho.

(A) Não trabalha-se ... Me lembro da vibração

(B) Não trabalha-se ... Lembro-me a vibração

(C) Não se trabalha ... Me lembro da vibração

(D) Não se trabalha ... Lembro a vibração

(E) Não trabalha-se ... Lembro da vibração

09.	No contexto, a oração – ... se não for por amor. (3.º parágrafo) 
– pode ser substituída, sem prejuízo do sentido do texto, por

(A) para não ser por amor.

(B) caso não seja por amor.

(C) ou não é por amor.

(D) que não seje por amor.

(E) embora não foi por amor.

10.	 Tendo como base os aspectos de concordância, em confor-
midade com a norma padrão, assinale a alternativa correta.

(A) As sobrinhas muito se incomodaram com a publicação 
de João Máximo e Carlos Didier, pois acha que o livro 
sobre Noel Rosa contêm inverdades.

(B) Já fazem vários anos que o livro sobre Noel Rosa, pu-
blicado pelos jornalistas João Máximo e Carlos Didier, 
estão esgotados.

(C) Foi quase dez anos para o livro dos jornalistas João 
Máximo e Carlos Didier ser feito e publicado.

(D) Mesmo sem que houvessem patrocínio, os jornalistas 
João Máximo e Carlos Didier trabalharam de graça para 
publicar o livro.

(E) A descoberta de um samba perdido e a localização de 
uma fonte nunca ouvida faziam vibrar os jornalistas João 
Máximo e Carlos Didier.

PoLítica de saúde

11.	 Em relação à descentralização das ações do SUS, leia as 
afirmações a seguir.

 I. Os estados devem assumir plenamente as funções de 
coordenação e de regulação do sistema de saúde na sua 
jurisdição.

 II. Os estados devem definir mecanismos para o planejamen-
to e gestão regional das redes de atenção à saúde.

 III. Os municípios devem repassar gradativamente a gestão 
do sistema para os estados.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) I, II e III.
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O enunciado a seguir refere-se às questões de números 12 e 13.

Um rapaz de 19 anos, da zona rural, procurou o pronto-socorro 
de um município de 30 mil habitantes, com sintomas agudos de 
náusea, vômitos, cólicas abdominais, tontura intensa, salivação e 
sudorese. Recebeu alguns cuidados e foi colocado sob observação, 
sendo a primeira hipótese uma intoxicação alimentar. Depois de 
algumas horas, começou a piorar, evoluindo para arritmia cardíaca, 
insuficiência respiratória e parada cardíaca, indo a óbito. Esse 
caso chamou a atenção de um dos plantonistas que, nos últimos 
meses, havia atendido mais 2 casos semelhantes. Após avaliação 
mais minuciosa do caso, concluiu que o paciente tinha tido uma 
intoxicação por agrotóxico.

12.	Uma das providências a ser tomada pelo serviço de urgência 
é notificar o caso ao SINAN

(A) imediatamente.

(B) somente após autorização do gestor estadual.

(C) somente após autorização do gestor federal.

(D) somente se o paciente tiver registro em carteira.

(E) somente por meio de uma unidade-sentinela.

13.	O sistema municipal de vigilância à saúde

(A) não tem obrigatoriamente que captar casos de intoxica-
ção por agrotóxicos, pois trata-se de um município com 
menos de 50 mil habitantes.

(B) deve comunicar-se, imediatamente, com o Ministério da 
Saúde e aguardar orientações.

(C) deve estruturar planos de prevenção de novas intoxi-
cações, necessariamente, em conjunto com o gestor 
estadual.

(D) deve dar ciência da situação, imediatamente, ao gestor 
estadual para que seja organizado um sistema de vigi-
lância especial no município.

(E) deve se organizar e se capacitar para captar casos seme-
lhantes, além de investigar e estruturar plano de preven-
ção de novas intoxicações.

14.	 Leia as afirmações a seguir.

 I. O SUS é fruto de um longo processo denominado Reforma 
Sanitária, que teve início na década de 1970.

 II. A Reforma Sanitária tinha princípios que nunca foram 
concretizados.

 III. A Reforma Sanitária pretendeu produzir mudanças dos 
valores prevalentes na sociedade brasileira, tendo a saúde 
como eixo de transformação e a solidariedade como valor 
estruturante.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) I, II e III.

15.	 Em uma das visitas domiciliares, uma agente comunitária 
de saúde percebeu que uma moradora de 60 anos de idade 
encontrava-se extremamente triste pela morte da mãe que 
morava com ela. Como seus filhos estudavam em outro mu-
nicípio, ela ficava o dia todo sozinha, sem falar com ninguém. 
A agente comunitária conversou com o médico de sua equipe 
e disse que convidaria a moradora para fazer sessões de ginás-
tica e alongamento promovidas em uma associação de bairro. 
A moradora, após alguma hesitação, passou a frequentar as 
sessões, estabeleceu relações de amizade com várias pessoas, 
passou a realizar um curso de artesanato oferecido pela igreja 
local e rapidamente se recuperou, buscando sempre atividades 
de ensino e de lazer.

Com base no texto, assinale a alternativa correta.

(A) Essa história demonstra como atividades e serviços da 
sociedade podem ser importantes na recuperação da 
saúde, mas nada tem a ver com ações de saúde do SUS.

(B) Essa história demonstra como a intersetorialidade das 
ações do SUS pôde intervir em um caso que poderia 
ter evoluído com agravamento e comprometimento das 
atividades cotidianas da moradora.

(C) Embora, felizmente, o caso tenha tido evolução positiva, 
a agente comunitária de saúde cometeu um grave erro, 
que foi o de não encaminhar a moradora a um psiquiatra, 
logo no início.

(D) A moradora apresentava quadro clínico de depressão e 
deveria ter feito uso de medicação específica, que so-
mente um psiquiatra poderia ter receitado corretamente.

(E) Esse caso evidencia a necessidade de o programa de 
saúde da família estruturar ações e serviços diversifica-
dos próprios de lazer, ginástica, atividades de ensino, de 
culinária e de artes.

16.	 Sobre o SUS municipal, pode-se afirmar que

(A) todos os serviços de saúde devem ser gerenciados por 
representantes do gestor municipal.

(B) todos os serviços de saúde públicos devem ser geren-
ciados por representantes do gestor municipal e, na falta 
deste, do gestor estadual.

(C) a gerência dos serviços de saúde pode ser estatal ou 
privada, mas a gestão do sistema municipal é exclusiva 
do gestor municipal.

(D) o Conselho de Saúde Municipal deve assumir a gestão 
do sistema de saúde do município, na falta do secretário.

(E) apenas os serviços de saúde públicos podem prestar 
assistência no município.
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17.	Uma fazenda improdutiva foi ocupada por um grupo do Mo-
vimento dos Sem Terra, que está no local há 2 anos. Assinale 
a alternativa correta.

(A) Todas as ações de saúde destinadas a esse grupo popu-
lacional devem ser desenvolvidas pelo gestor estadual.

(B) O gestor municipal é responsável pelas ações de saúde, 
com exceção daquelas desenvolvidas pelo programa de 
saúde da família.

(C) Apenas a assistência de emergência deve ser prestada 
obrigatoriamente pelo gestor municipal, sendo as demais 
de responsabilidade do gestor estadual.

(D) Apenas as ações de imunização devem ser prestadas 
obrigatoriamente pelo gestor municipal.

(E) Esse grupo populacional faz parte da população do mu-
nicípio e tem direito a todas as ações de saúde do SUS.

Observe, no quadro a seguir, os dados referentes a suicídios 
ocorridos em um município, por ano, e responda às questões de 
números 18 e 19.

Ano 2007 2008 2009 2010
n.º de suicídios 23 26 35 28
PoPulAção do 
municíPio Ajus-
tAdA PArA o meio 
do Ano

50 036 50 100 50 090 50 087

18.	Os dados mostram que a situação

(A) vem piorando ano a ano e nada demonstra que vá me-
lhorar.

(B) vinha piorando até 2009, mas que em 2010 houve uma 
melhora.

(C) encontra-se inalterada de 2007 a 2010.

(D) vem melhorando a partir de 2008.

(E) nos anos de 2009 e 2010 melhorou muito.

19.	 Leia as afirmações a seguir.

 I. A melancolia vem atingindo todo o mundo e nada há que 
se fazer especificamente no município para controlar a 
situação.

 II. O município deve continuar o estudo, tentando identi-
ficar as possíveis causas dos suicídios, para estabelecer 
programas de prevenção.

 III. Programas de prevenção de suicídios só podem ser defi-
nidos na esfera estadual do SUS.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) I, II e III.

20.	 Em um município, o maior hospital privado encontra-se em 
sérias dificuldades financeiras. O Secretário de Saúde propõe 
que uma parte da verba repassada pelo gestor federal seja 
destinada ao hospital para auxiliá-lo, já que ele é conveniado 
do SUS.

Com relação ao texto apresentado, assinale a alternativa 
correta.

(A) Esse procedimento é vetado na Constituição Federal.

(B) Esse procedimento é habitual e pode ser levado adiante 
sem delongas.

(C) Isso só pode ser feito com a aprovação do Conselho de 
Saúde Municipal.

(D) Isso só pode ser feito com a concordância do gestor 
federal.

(E) Isso só pode ser feito com a aprovação da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores.

Língua ingLesa

Nas questões de números 21 e 22, assinale a alternativa que com-
pleta, correta e respectivamente, as lacunas dos textos.

21.	 Beetle BAiley

By Mort Walker

(www.arcamax.com)

(A) I’M NOT ENTERING … THERE ARE

(B) I’VE NOT ENTERED … THERE WERE

(C) I DIDN’T ENTER … THERE’S

(D) I’LL NOT ENTER … THERE WASN’T

(E) I DON’T ENTER … THERE’LL BE
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22.	 B.	C.	By Johnny Hart

OKAY, BOY... THE TRICK WITH

RAPTOR HUNTING IS TO KNOW

THAT THEY ARE JUST AS

SMART AS             .

THEREFORE...

OKAY...

MAYBE A BIT

.

(www.arcamax.com)

(A) WE … SMART

(B) OUR … SMARTEST

(C) US … AS SMART

(D) OURS … LESS SMART

(E) US … SMARTER

A questão de número 23 refere-se à história em quadrinhos a 
seguir.

HAgAr tHe HorriBle

By Chris Browne
HAGAR TAKES ME

FOR GRANTED AND

IT BOTHERS ME!

COULD IT BE THE

ROMANCE HAS

GONE OUT OF OUR

MARRIAGE?

IT’S HIGH TIME
I CONFRONTED

HIM!

HAGAR, YOU
NEVER SAY
YOU LOVE

ME
ANYMORE!

OF

I LOVE

YOU,

HELGA!

COURSE
HOW DO

YOU LOVE ME?

MUCH

I LOVE YOU

MORE THAN A

MEDIUM-RARE

18-OUNCE

STEAK...

... A BAKED
POTATO...

... WITH
SOUR

CREAM...

... TWO EARS
OF

BUTTERED
CORN
AND...

... A GLASS

OF ICE-

COLD

BEER!

WOW!
HE REALLY

LOVE ME!
DOES

sm
ooch!

(www.arcamax.com)

23.	De acordo com a história em quadrinhos,

(A) a esposa de Hagar teme que não mais esteja apaixonada 
pelo marido.

(B) Hagar compara seu amor pela esposa com outra de suas 
paixões.

(C) a comida de Helga está acabando com o romantismo de 
seu casamento.

(D) Hagar acha que não mais existe romantismo entre ele e 
a esposa.

(E) Helga nunca diz a seu marido que ainda o ama muito.

A questão de número 24 refere-se ao texto a seguir.

THE BATONGA FOUNDATION
suPPorting educAtion For girls in AFricA

Founded by UNICEF Goodwill Ambassador, 
Angelique Kidjo, Batonga is giving girls a 
secondary school and higher education so they 
can take the lead in changing Africa. The 
organization is doing this by granting 

scholarships, building secondary schools, increasing enrollment, 
improving teaching standards, providing school supplies, 
supporting mentor programs, exploring alternative education 
models and advocating for community consciousness of the value 
of education for girls.

(www.ad4change.org. Adaptado)

24.	De acordo com o texto,

(A) a Fundação Batonga prepara meninas para que possam 
assumir o comando de mudanças na África.

(B) uma educação de nível mais elevado, um dos objetivos da 
Fundação Batonga, garantirá novos valores comunitários 
na África.

(C) entre outros objetivos, a Fundação de Angelique Kidjo 
visa evitar a educação alternativa de meninas africanas.

(D) a formação de professores adequados para o ensino 
superior é a meta da fundação Batonga.

(E) a fundação de Angelique Kidjo, criada pela UNICEF, tra-
balha para que as comunidades africanas criem modelos 
educacionais alternativos.
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A questão de número 25 refere-se à história em quadrinhos a seguir.

WANT TO WALK

TO THE MAILBOX

WITH ME?

ME,

TOO!

WE HAVEN’T HEARD
FROM BEETLE IN A
LONG
TIME

IT’S BEEN
A MONTH

MAYBE HE
DOESN’T
LOVE US

ANYMORE

DON’T BE
SILLY, HE’S

JUST
BUSY

HEY! THE MAILMAN
JUST GOT HERE!

IT ’S A LETTER

FROM BEETLE!
LET’S SEE IT! SEE? HE STILL

LOVES US!

Dear Mon, Dad and Chigger,
Sorry I haven’t written

sooner. Please send $20.
Love,
Beetle

(www.arcamax.com)

25.	Assinale a alternativa que está de acordo com a história em quadrinhos do Beetle Bailey (Recruta Zero).

(A) Faz meses que o Zero não escreve para os pais.

(B) Chigger não se incomoda com a falta de notícias do irmão.

(C) Em sua carta, Zero enfatiza o amor pela família.

(D) O pai de Zero fica feliz com a carta do filho.

(E) Zero escreve aos pais com um objetivo específico.
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noções de informática

26.	 Os parágrafos a seguir discorrem sobre os recursos e aplicativos 
disponibilizados pelo sistema operacional MS-Windows 7, em 
sua configuração padrão.

 I. A área de trabalho é a principal área exibida na tela quando 
o usuário liga o computador e faz logon no sistema. Nela, 
o usuário pode colocar itens, como arquivos e pastas, e 
organizá-los como quiser.

 II. Na pasta Computador, o usuário pode ter acesso a dispo-
sitivos como discos rígidos, unidades de CD ou DVD e 
mídia removível, além de acessar unidades de disco rígido 
externas e unidades flash USB.

 III. O Painel de Controle permite alterar as variáveis que 
controlam tanto a parte visual quanto o funcionamento do 
sistema, de modo a fazer com que este seja configurado 
de acordo com a vontade do usuário.

É correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

27.	Na figura a seguir, são mostrados ícones relacionados com as 
ferramentas de edição do programa MS-Word 2007, em sua 
configuração padrão.

Assinale a alternativa que relaciona os identificadores dos 
ícones que, respectivamente, permitem aos usuários:  colar 
um item copiado,  inserir uma quebra de página e  escolher 
a cor de fundo do texto selecionado.

(A) I, V e II.

(B) II, I e V.

(C) III, I e IV.

(D) IV, II e I.

(E) V, II e III.

28.	Uma planilha que está sendo editada com o auxílio do pro-
grama MS-Excel 2007, em sua configuração padrão, tem 
as células preenchidas com números de sete algarismos no 
formato texto, como mostrado na figura a seguir. 

Considere as expressões:
=VALOR(DIREITA(A1;3))
=VALOR(EXT.TEXTO(A2;3;3))
=VALOR(ESQUERDA(A3;3))

=SOMA(B1:B3)

Se essas expressões forem inseridas, respectivamente, nas 
células B1, B2, B3 e B4, o valor obtido em B4 será

(A) 1248.

(B) 2284.

(C) 4124.

(D) 4219.

(E) 4415.

29.	 Sabendo que os ícones mostrados na figura a seguir pertencem 
ao ambiente de trabalho do programa MS-PowerPoint 2007, em 
sua configuração padrão, assinale a alternativa que descreve a 
sua correta localização.

(A) Grupo Estilo da guia Revisão.

(B) Grupo Fonte da guia Início.

(C) Grupo Janela da guia Referência.

(D) Grupo Macros da guia Inserir.

(E) Grupo Parágrafo da guia Exibição.

30.	Assinale a alternativa que contém endereços de sites da World 
Wide Web que, correta e respectivamente, estaria hospedado 
no Brasil e pertenceria a uma instituição de ensino.

(A) www.is.co.za  
tertius.conae.gov.ar

(B) www.csu.edu.au 
www.sal.ists.ca

(C) auc-kosh.eun.eg 
www.ihep.ac.cn

(D) info.denet.br 
web.urec.edu.fr

(E) scitsc.wlv.ac.uk 
bilbo.edu.uy
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31.	 É o habitat do Criptosporidium parvum:
(A) intestino delgado.
(B) trato geniturinário.
(C) sistema nervoso.
(D) pâncreas.
(E) pele e anexos cutâneos.

32.	 É um mecanismo de transmissão do agente etiológico da 
Toxocaríase entre os cães:
(A) inalação de aerosóis contaminados.
(B) ingestão de oocistos esporulados.
(C) penetração por lesões cutâneas.
(D) picada de inseto hematófago.
(E) transplacentário.

33.	Nos cães domésticos e canídeos silvestres parasitados, a lo-
calização da forma adulta do parasita é o interior do coração 
e dos grandes vasos.
Assinale a alternativa que corresponde ao nome do parasita 
envolvido.
(A) Toxocara canis.
(B) Dirofilaria immitis.
(C) Ancylostoma caninum.
(D) Borrelia anserinae.
(E) Echinococcus granulosus.

34.	O solo contaminado por excretas de pombos é um substrato 
favorável para o desenvolvimento de
(A) caramujos transmissores da dirofilariose.
(B) mosquitos vetores da dengue.
(C) hospedeiros intercalados do Echinococcus granulosus.
(D) formas de levedura do Criptococcus neoformans.
(E) larvas da Taenia solium.

35.	 É a denominação do esporo assexuado formado pelas hifas 
do Microsporum canis:
(A) gametas.
(B) merozoíto.
(C) artrosporos.
(D) esporonte.
(E) oocisto.

36.	Assinale a alternativa que corresponde ao agente etiológico 
de dermatofitoses em bovinos.
(A) Microsporum gypseum.
(B) Microsporum audouinii.
(C) Trichophyton verrucosum.
(D) Epidermophyton floccosum.
(E) Trichophytum equinum.

37.	 São as estruturas do Histoplasma capsulatum que transmitem 
a histoplasmose:

(A) ovos embrionados.

(B) gotículas de Flügge.

(C) núcleos infecciosos de Wells.

(D) microconídeos.

(E) esporozoítos.

38.	 São os reservatórios do vírus Leste da Encefalomielite Equina 
Americana:

(A) equinos.

(B) aves silvestres.

(C) muares.

(D) asininos.

(E) roedores silvestres.

39.	 São reservatórios do vírus da Febre Amarela no seu ciclo 
silvestre:

(A) roedores sinantrópicos.

(B) aves silvestres.

(C) lagomorfos.

(D) edentados.

(E) primatas não humanos.

40.	 É utilizado para a realização da prova de coagulase empregada 
para a identificação de amostras patogênicas de estafilococos:

(A) plasma de coelho.

(B) hemácias de carneiro.

(C) soro equino inativado.

(D) soro fetal bovino.

(E) soro fresco de cobaio.

41.	A infecção por Yersinia enterocolitica sorotipo 9 provoca 
reações falso positivas nas provas sorológicas empregadas 
para o diagnóstico de

(A) leptospirose.

(B) brucelose.

(C) toxoplasmose.

(D) tuberculose.

(E) doença de Lyme.

42.	 É um sorotipo de Salmonella spp que tem as aves como hos-
pedeiro preferencial:

(A) S. typhi.

(B) S. enteritidis.

(C) S. paratyphi A.

(D) S. typhimurium.

(E) S. pullorum.
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43.	A sua associação com a Bordetella bronchiseptica é necessária 
para que ocorra a rinite atrófica dos suínos:

(A) Brucella suis.

(B) Leptospira interrogans sorovar Pomona.

(C) Pasteurella multocida sorotipo D.

(D) Brachyspira hyodysenteriae.

(E) Pasteurella haemolytica.

44.	A capacidade que o agente etiológico de uma doença trans-
missível tem de se instalar em um hospedeiro vertebrado e 
de nele determinar o aparecimento de sintomas e sinais da 
respectiva doença é denominada

(A) patogenicidade.

(B) virulência.

(C) infectividade.

(D) imunogenicidade.

(E) especificidade.

45.	Assinale a alternativa que corresponde a uma meta e antro-
pozoonose.

(A) Raiva.

(B) Brucelose.

(C) Leptospirose.

(D) Leishmaniose.

(E) Toxoplasmose.

46.	O conjunto de indivíduos que adquiriram uma determinada 
doença, em um intervalo de tempo e em uma dada população, 
é denominado coeficiente de

(A) morbidade.

(B) letalidade.

(C) mortalidade.

(D) especificidade.

(E) sensibilidade.

47.	Um cão infectado pelo vírus da raiva que esteja eliminando 
o vírus rábico na saliva, antes do aparecimento de qualquer 
sinal clínico da infecção, é denominado

(A) doente em fase prodrômica.

(B) doente atípico.

(C) portador sadio.

(D) portador convalescente.

(E) portador em incubação.

48.	A proporção de incidência do agravo (doença ou causa de 
morte) entre os que apresentam o fator (ou fatores) de risco 
em uma determinada população é denominada

(A) risco relativo.

(B) risco atribuível.

(C) relação dose-resposta.

(D) letalidade.

(E) diferença de prevalências.

49.	O número de casos de uma dada doença transmissível, em 
um dado local e período, multiplicado por 100, dividido 
pelo número de indivíduos da população exposta ao risco de 
contrair a doença, é denominado

(A) coeficiente de incidência.

(B) taxa de ataque.

(C) coeficiente de prevalência.

(D) coeficiente de letalidade.

(E) mortalidade proporcional.

50.	 É uma reação imunológica aplicada na rotina do diagnóstico 
laboratorial da raiva:

(A) soroaglutinação.

(B) fixação de complemento.

(C) hemaglutinação passiva.

(D) imunofluorescência direta.

(E) imunodifusão em gel.

51.	Nas reações cutâneas de hipersensibilidade tardia aplicadas 
ao diagnóstico da tuberculose, as células de animais sensibi-
lizados que reconhecem o antígeno são os

(A) linfócitos B.

(B) plasmócitos.

(C) linfócitos T.

(D) eosinófilos.

(E) neutrófilos.

52.	Na prova de soroaglutinação lenta aplicada ao diagnóstico 
da brucelose em bubalinos, o pré-tratamento dos soros com 
o 2-mercapto-etanol determina a inativação de anticorpos do 
tipo

(A) IgA.

(B) IgE.

(C) IgM.

(D) IgG.

(E) IgT.
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53.	 Segundo a legislação em vigor no Brasil, fêmeas da espécie 
bovina vacinadas contra a brucelose com a vacina B-19, na 
idade recomendada (3 a 8 meses), só deverão ser submetidas 
a exames sorológicos para brucelose a partir da idade de

(A) 12 meses.

(B) 18 meses.

(C) 8 meses.

(D) 24 meses.

(E) 36 meses.

54.	 É o tipo de substância pesquisada com o emprego da reação 
em cadeia pela polimerase (PCR):

(A) aglutininas.

(B) ácidos nucleicos.

(C) hemolisinas.

(D) complemento.

(E) reaginas.

55.	Assinale a alternativa que corresponde a um raticida que ne-
cessita ser ingerido pelo menos duas vezes dentro de 48 horas 
para que ocorra o efeito letal nos roedores sinantrópicos.

(A) Alfa-naftil-tio-ureia.

(B) Arsênico.

(C) Monofluoroacetato de sódio.

(D) Brodifacoum.

(E) Cumacloro.

56.	 É um gênero de quiróptero hematófago:

(A) Diphylla.

(B) Artibeus.

(C) Lasiurus.

(D) Molossus.

(E) Phyllostomus.

57.	 É o mecanismo de ação da Warfarina empregada no controle 
de roedores:

(A) antiflogístico.

(B) anti-histamínico.

(C) antibiótico.

(D) antipirético.

(E) anticoagulante.

58.	O emprego de métodos farmacológicos para o controle de 
populações de cães, sem a correta determinação da fase do 
ciclo estral, pode induzir ao estabelecimento de

(A) insuficiência hepática.

(B) piometra.

(C) insuficiência renal.

(D) cardiopatia.

(E) parada do crescimento.

59.	 É um dos fármacos indicados para promover a tranquilização/
sedação prévia de animais que serão submetidos à eutanásia:

(A) cloreto de potássio.

(B) éter etílico.

(C) propofol.

(D) cloridrato de xilasina.

(E) tiopental sódico.

60.	Assinale a alternativa que corresponde a um predador natural 
dos escorpiões.

(A) Cão.

(B) Aranha.

(C) Coruja.

(D) Grilo.

(E) Barata.




