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Cargo: Médico Veterinário 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda: 
 
O bicho 
Vi ontem um bicho 
Na imundice do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
BANDEIRA, Manuel. Poesias 

Reunidas. Rio de Janeiro: Ática. 
1985. 

01. O que motivou o bicho a catar restos foi: 
a) a própria fome. 
b) a imundice do pátio. 
c) o cheiro da comida. 
d) a amizade pelo cão. 
 
02. Estão corretamente empregadas as palavras na frase: 
a) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.  
b) Ele agiu com muita descrição. 
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição. 
d) Ele cantou uma área belíssima. 
 
03. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego 
da inicial maiúscula, exceto: 
a) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.  
b) No começo de período, verso ou alguma citação direta.  
c) Nos substantivos próprios de qualquer espécie. 
d) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral.  
 
SP registra 200 agressões contra mulheres por dia 
 
Os dados da Secretaria de Segurança mostram alta de 4% no 
número de casos de lesão corporal em outubro  
Os casos de lesão corporal contra mulheres aumentaram 4% no 
Estado. O número saltou de 5.844, em setembro, para 6.076, 
em outubro. Em média, são 202 mulheres agredidas por dia, ou 
oito, a cada hora. Na capital, o número de ataques também 
registrou alta: 1.244 em outubro, ante 1.198, em setembro.  
Os dados fazem parte das estatísticas da SSP (Secretaria de 
Segurança Pública) que, desde setembro, divulga números 
específicos sobre violência contra a mulher. Metade dos 14 tipos 
de crime teve alta.  
O gerente de projetos do Instituto São Paulo Contra a Violência, 
Mário Vendrell, considera fundamental a divulgação dos dados. 
“Isso é muito importante para que o governo elabore ações de 
combate e prevenção”.  
Em segundo lugar no ranking de outubro aparecem as 
ameaças, com 5.533 registros. Queixas de injúria e difamação 
ficam em terceiro lugar, 1.233.  
Segundo a delegada titular da 4a Delegacia da Mulher, Jocileide 
Caetano de Souza, a maioria das vítimas tem entre 25 e 40 
anos.  
“Começa com lesões leves, mas pode evoluir para coisas mais 
graves. Por isso é preciso denunciar”.  
Para ela, o aumento está relacionado ao fato de as mulheres 
estarem denunciando mais. “Com mais informação, as mulheres 
se sentem encorajadas a fazer a denúncia. Mas não basta fazer 

o B.O., tem de voltar à delegacia e fazer a representação”, diz a 
delegada.  
Segundo estudo do governo federal, 40% das mulheres são 
vítimas de seus companheiros, com os quais vivem há 10 anos.  
 
MARCELA SPINOSA  
METRO SÃO PAULO  

Jornal Metro São Paulo. Segunda-
feira, 5 de dezembro de 2011. p. 4. 

 
04. Quanto ao gênero, à finalidade e ao assunto, pode-se 
afirmar que o texto é: 
a) um folheto de informação, para alertar mulheres sobre o 

abuso praticado contra elas.  
b) uma notícia, para informar sobre o crescimento da violência 

contra as mulheres.  
c) um artigo de opinião, para discutir a melhor forma de diminuir 

a violência contra a mulher.  
d) uma reportagem, para discutir as razões da violência contra a 

mulher. 
 

Água: quantos copos você precisa beber por dia 
 
Sempre se ouviu dizer que oito copos - cerca de dois litros - 
diários são o mínimo para manter o corpo hidratado. mas novas 
pesquisas sugerem que esse número é muito alto  
POR LUCIANA FUOCO E YARA ACHÔA /  
Desde os anos 1990, profissionais da saúde em todo o mundo 
propagam a ideia de que o consumo de oito copos de água por 
dia ajuda o organismo a se manter hidratado, a eliminar toxinas 
e a perder peso. A "ode ao líquido" ainda completa que beber 
água é bom para curar dor de cabeça e manter a pele 
tonificada, prevenindo o aparecimento de rugas. Tudo isso 
porque estudiosos constataram que um adulto saudável, de 
porte médio, tem uma perda diária de dois litros de líquidos. 
Para deduzir que repor essa medida era o ideal para a ingestão 
foi um pulo. Agora, uma nova pesquisa realizada por 
especialistas da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, 
desmitifica os supostos poderes da água e defende que há 
poucas evidências de que o alto consumo do líquido traga 
benefícios reais à saúde.  
Os médicos Dan Negoianu e Stanley Goldfarb revisaram várias 
pesquisas publicadas sobre o assunto. Eles observaram que 
pessoas que vivem em climas quentes e secos têm mais 
necessidade de beber água, assim como os atletas. Pacientes 
com alguns tipos de doença também se beneficiam da ingestão 
do líquido, mas, segundo um porta-voz dos cientistas, "não há 
dados que comprovem tais benefícios em pessoas com a saúde 
em equilíbrio”.  
Apesar de a água ajudar o corpo a se manter hidratado, nada 
prova que sua ingestão forçada - quando a pessoa não sente 
sede - previne o organismo contra a desidratação. Os cientistas 
ainda analisaram a teoria de que, ao beber água, a pessoa se 
sentiria satisfeita, comeria menos e perderia peso. Também 
nenhuma conclusão consistente foi encontrada. No entanto, o 
golpe mais duro (pelo menos para as mulheres) tenha sido a 
constatação de que nenhum benefício clínico comprovado 
mostrou que a água seria um elixir para manter a pele 
tonificada.  
 
05. No texto, defende-se a ideia de que: 
a) há casos comprovados de que beber água sem sede traz 

malefícios à saúde.  
b) beber oito copos de água por dia traz inúmeros benefícios, 

inclusive a tonificação da pele.  
 c) pessoas que bebem oito copos de água por dia comem 

menos e perdem peso.  
d) a quantidade de água que uma pessoa deve beber depende 

de vários fatores. 
06. Indique a única seqüência em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 
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a) fanatizar - analizar - frizar.  
b) fanatisar - paralizar - frisar.  
c) banalizar - analisar - paralisar.  
d) realisar - analisar - paralizar. 
 
07. Leia a tira e responda a questão:  

 
Na tira, o neologismo “customizar” significa: 
a) costurar.  
b) personalizar.  
c) cortar.  
d) remendar. 
 
08. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente 
é: 
a) hidrólise - hidrolisar.  
b) comércio - comercializar.  
c) ironia - ironizar.  
d) catequese - catequisar. 
 
09. Leia o cartaz e responda a questão: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a relação construída entre o texto e a imagem no cartaz é 
possível afirmar que: 
a) o cartaz e o texto apresentam referências exclusivamente 

ligadas à comunicação por mídias digitais.  
b) os símbolos presentes no cartaz privilegiam a comunicação 

escrita, enquanto o texto privilegia a comunicação por meios 
digitais.  

c) o cartaz e o texto apontam para a ideia de comunicação em 
suas múltiplas possibilidades, no contexto da atualidade.  

d) o cartaz e o texto são complementares: a imagem aponta 
apenas para elementos digitais, já o texto amplia a ideia de 
comunicação.  

 
 

10. Leia o cartaz e responda: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O texto e a imagem, no cartaz da campanha educativa acima, 
buscam estimular a vacinação contra a poliomielite por meio da: 
a) comparação do ato de vacinar com o ato de marcar um gol.  
b) valorização da profissão de jogador de futebol.  
c) estimulação das crianças para se tornarem jogadores de 

futebol.  
d) associação entre a seleção de futebol e a saúde. 
 
11. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a 
alternativa em que não há erro de grafia: 
a) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da 

Natureza. 
b) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham 

laços  de amizade com a Europa.  
c) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive 

nua." 
d) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, 

incensos e mirra" (Manuel Bandeira). 
 
12. Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente: 
a) enxotar - trouxa - chícara.  
b) berinjela - jiló - gipe.  
c) passos - discussão - arremesso.  
d) certeza - empresa - defeza. 
 
13. Leia e responda: 
 

INFORME À POPULAÇÃO SOBRE A INFLUENZA NO 
INVERNO DE 2011 

 
A gripe é uma doença causada pelo vírus da Influenza, que 
ocorre predominantemente nos meses mais frios do ano. Esse 
vírus apresenta vários subtipos diferentes que circulam, a cada 
ano, nas distintas regiões do mundo, produzindo a chamada 
gripe ou influenza sazonal, cujos sintomas mais comuns são 
febre, coriza, tosse, dor de garganta e mal estar. A gripe tem 
início súbito e, na maior parte dos casos, tem cura espontânea, 
entre sete e dez dias, sem deixar sequelas ou produzir 
complicações. Em algumas situações, podem ocorrer 
complicações como pneumonia e insuficiência respiratória, 
configurando um quadro denominado de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG). Essas complicações são mais comuns 
em determinados grupos mais vulneráveis, como as pessoas 
com mais de 60 anos, crianças menores de dois anos, 
gestantes e portadores de algumas doenças crônicas 
debilitantes. 
 No trecho, o pronome relativo “cujos” refere-se a: 
a) sintomas.  
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b) febre.  
c) subtipos.  
d) gripe. 
 
14. A alternativa que apresenta erro(s) de ortografia é: 
a) O experto disse que fora óleo em excesso.  
b) O assessor chegou à exaustão.  
c) A fartura e a escassez são problemáticas.  
d) Assintosamente apareceu enxarcado na sala. 
 
15. Leia a resenha e responda à questão: 
 

ASSALTO AO BANCO CENTRAL (Brasil, 2011) 
 
Era só questão de tempo fazerem um filme sobre o assalto à 
agência do Banco Central de Fortaleza. O fato em si já era 
“cinematográfico”: o segundo maior assalto a banco de todos os 
tempos, o maior do Brasil. Tudo bem que o ideal era um filme do 
nível de um TROPA DE ELITE, mas não se pode ter tudo e a 
estreia de Marcos Paulo na direção, mesmo tendo seus 
tropeços aqui e acolá, é um bem-vindo retorno do cinema 
brasileiro ao gênero policial, que era bastante popular nos anos 
1970, mas que foi perdendo a força nas décadas seguintes.  
O maior ponto em comum de ASSALTO AO BANCO CENTRAL 
(2011) com TROPA DE ELITE é a presença de Milhem Cortaz e 
de algumas frases de efeito usadas como alívio cômico. Aliás, 
nem dá bem para falar de alívio cômico, pois ASSALTO AO 
BANCO CENTRAL peca por não trazer a necessária dose de 
suspense que um filme de assalto deveria ter. Mesmo assim, é 
prazeroso ver a construção do enredo e dos personagens, 
alguns deles feitos para fazer o público rir, como o do irmão gay 
da personagem de Hermila Guedes.  
A maior parte das filmagens foi realizada no Rio de Janeiro, mas 
algumas externas de Fortaleza são reconhecíveis, como a 
Ponte dos Ingleses e a Av. Santos Dumont perto das dunas. O 
fato de ser um filme de ficção também deu a liberdade para os 
roteiristas tomarem os fatos reais apenas como inspiração para 
o roteiro. Ainda assim coisas como a imprensa ter noticiado a 
possibilidade de o crime ter relação com o PCC e de um dos 
assaltantes ter escondido milhões em um caminhão cegonha 
aparecem no filme.  
A edição inicial, intercalando ações presentes e futuras, do 
ponto de vista dos bandidos e dos policiais, é um ponto a favor 
do filme. Pena que isso vai se dissipando antes da metade, 
fazendo de ASSALTO AO BANCO CENTRAL um filme bem 
ordinário do gênero. Por outro lado, o ótimo elenco, ainda que 
mal utilizado, de vez em quando traz momentos bons, como 
Tonico Pereira cantando “comer Tatu é bom…” (“Mundo 
Animal”, a canção dos Mamonas), enquanto o Tatu (Gero 
Camilo) usa as suas ferramentas para aumentar o túnel. Talvez 
quem ainda tenha escapado um pouco do caricato tenha sido 
Eriberto Leão, uma das pontas do triângulo amoroso entre 
Hermila Guedes e Milhem Cortaz. Quanto aos policiais vividos 
por Lima Duarte e Giulia Gam, eles não têm a mesma sorte em 
seus retratos. Entre prós e contras, o filme até que se sai bem 
para quem não espera muito.  

Ailton Monteiro  
 
Podemos afirmar que o autor da resenha considera “Assalto ao 
Banco Central”: 
a) um filme regular, com qualidades que não se sustentam, mas 

ótimo elenco.  
b) um sucesso à altura do filme “Tropa de elite”, por tratar da 

temática da violência.  
c) um clássico nos moldes dos filmes de ação brasileiros da 

década de 1970.  
d) um equívoco, já que os fatos reais serviram apenas como 

inspiração para o filme. 
 
16. Dos pares de palavras abaixo, aquele em que a segunda 
não se escreve com a mesma letra sublinhada na primeira é: 

a) vez / reve___ar.  
b) propôs / pu__ eram.  
c) atrás / retra __ ado.  
d) cafezinho/ blu __ inha. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Existem variados tipos e padrões de suturas para o uso em 
animais, sendo elas categorizadas de acordo com a área 
anatômica a ser aplicada, capacidade de superar as forças de 
tensão dos tecidos. A seleção dos padrões epônimos, aspecto 
gerais e seu uso comum estão sumariados em três grupos, que 
são: 
a) Suturas de inversão, suturas de aproximação e suturas de 

tensão. 
b) Suturas de tensão, suturas de aposição, suturas de 

aproximação. 
c) Suturas de tensão, suturas de aposição, suturas de inversão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18. Ainda sobre padrões e tipos de suturas, qual das suturas 
abaixo pertence ao grupo de suturas de tensão: 
a) Sutura de Kessler modifida. 
b) Sutura de Cushing. 
c) Sutura de Parker-Kerr. 
d) Sutura de Gambee. 
 
19. Leia as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I. A sutura de Gambee é uma sutura interrompida simples 
modificada, e tem seu uso comum nas anastomose intestinal. 
II. A sutura intraneural, é uma sutura para neurorrafia, de 
aplicação central e fixada externamente com dois botões de 
silicone. 
III. A sutura intraneural tem seu uso comum em nervos. 
IV. A sutura entrelaçada de Ford é similar a sutura continua 
simples, porem com maior segurança, sendo seu uso comum na 
pele e diafragma. 
a) Somente IV esta correta. 
b) I, II, e III estão corretas. 
c) II, III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 
20. Atualmente, estão disponíveis ao cirurgião variados tipos de 
fios de suturas, sendo esses divididos em fios de suturas 
absorvíveis e fios de suturas não absorvíveis. Assinale a 
alternativa que contem um fio de sutura de cada grupo 
respectivamente: 
a) Categute cirúrgico e poliglactina 910. 
b) Poligliconato e aço Nailon. 
c) Categute e Colageno. 
d) Seda e Categute. 
 
21. O método cirúrgico de toracotomia intercostal é a 
abordagem de eleição quando se pretende a exposição definida 
do tórax. O local da toracotomia intercostal pode ser escolhido 
do terceiro até o décimo espaço intercostal, dependendo da 
estrutura a ser exposta. Sobre o a toracotomia intercostal 
responda qual o espaço intercostal mais aconselhável para a 
exposição do coração, esôfago, e pulmão respectivamente: 
a) 4 ou 5 lado esquerdo, 4 a 6 lado esquerdo, 3 ou 4 lado 

esquerdo. 
b) 2 ou 3 lado esquerdo, 4 ao 6 lado esquerdo, 3 ou 4 lado 

esquerdo. 
c) 4 ou 5 lado direito, 4 ao 6 lado esquerdo, 3 ou 4 lado direito. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22. Hérnia é uma protusão de um órgão ou parte através de um 
defeito parede da cavidade anatômica onde esse órgão está 
situado. As hérnias são classificadas de acordo com seu local 
anatômico sendo abdominal, diafragmática e perineal. Sobre o 
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assunto assinale a alternativa que contem o nome cirúrgico da 
reparação da hérnia: 
a) Herniorragia. 
b) Hernioplastia. 
c) Herniorrafia. 
d) Herniotosmia. 
 
23. Sendo o Cólon a parte com maior numero de bactérias por 
mililitros do que qualquer outra parte do trato gastrointestinal, 
sua cirurgia torna-se complexa devido a alta possibilidade de 
contaminação do abdômen. Sobre o tema assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Por volta do 70 a 110 dia após cirurgia o local no colo onde foi 

ferido esta em completa resistência à deiscência quanto o 
não aperado. 

b) Na colotomia é efetuada a incisão longitudinal simples na 
borda antimesentérica para que seja aliviada a ostrução 
intraluminal, ou para remoção de um corpo estranho. 

c) A colocolostomia ou enterocolostomia é indicada em 
traumatismos, perfurações, lesões em massa, 
intussuspeção, inversão cecal e megacolon. 

d) Na colotomia a insição é suturada com uma alta tensão, em 
uma, duas ou três camadas para que não haja problema 
futuros e ocorra a estenose do lúmen. 

 
24. O colapso traqueal tem grande incidência em cães 
miniaturas ou “toys”, sendo que os primeiros sinais são leve 
tosse produtiva e pequena intolerância ao exercício. Sobre o 
assunto assinale a alternativa correta: 
a) O pregueamento da membrana traqueal dorsal é uma técnica 

utlilizada com um êxito enorme em pacientes possuidores de 
rígidos anéis traqueais em forma de C, e em membrana 
traqueal distendida ou frouxa. 

b) Os dispositivos de sustentação interna não conseguiram 
êxitos, pois o próprio dispositivo de sustentação sofre 
deslocamento causando obstrução ou é eliminado pela 
tosse. 

c) Os cuidados pós-operátorios são simples e no dia seguinte o 
animal pode receber alta, não havendo necessidade de 
outros tipos de terapia, a menos que o paciente tenha uma 
afecção pulmonar ou cardíaca preexistente. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
25. A traqueotomia tem sua indicação em casos de obstrução 
das vias respiratória superiores com risco de vida, ou na 
antecipação dessa eventualidade. Sobre a traqueotomia 
assinale a alternativa incorreta: 
a) A traqueotomia proporciona acesso a traqueia para a 

assistência ventilatória, remoção de secreções densas e 
materiais aspirados. 

b) A traqueotomia temporária de emergência é extremamente 
útil para cães de pequeno porte e para gatos com menos de 
2kg. 

c) Na traqueotomia temporária uma seringa contendo solução 
salina é utilizado como guia para localização da traqueia. 

d) Na traqueotomia temporária a incisão é praticada entre os 
anéis traqueais, através do ligamento anular e da mucosa. 

 
26. A tetralogia de Fallot tem como tratamentos cirúrgicos 
paliativos as anastomoses de Blalock e Potts, sendo elas 
utilizadas com grande êxito. Sobre o assunto assinale a 
alternativa correta: 
a) A Anastomose de Blalock é realizada através de uma 

toracotomia lateral esquerda, no quarto espaço intercostal. 
b) A Anastomose de Potts é realizada através da toracotomia 

lateral esquerda no quinto espaço intercostal. 
c) A Anastomose de Blalock é realizada através de uma 

toracotomia lateral direita no quarto espaço intercostal. 
d) A Anastomose de Potts é realizada através da toracotomia 

lateral direita no quarto espaço intercostal. 
 

27. A técnica cirúrgica de Colescistotomia tem sua indicação: 
a) Na remoção do conteúdo da vesícula biliar que não possa ser 

aspirado através de uma agulha calibrosa. 
b) Na remoção do conteúdo da vesícula urinária que não possa 

ser aspirado através de uma agulha calibrosa. 
c) Na remoção do conteúdo da vesícula urinária que não possa 

ser aspirado por sonda. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28. A eutanásia tem o significado no grego de eu = bom; thanos 
= morte, sendo sua definição de boa morte, uma morte sem 
sofrimento. Com isso assinale a alternativa correta a respeito da 
eutanásia em animais: 
a) A eutanásia deve ser indicada quando o animal estiver com 

seu bem estar ameaçado, sendo um meio de eliminar a dor 
e o sofrimento do mesmo. 

b) Pode ser indicada quando o próprio dono não tem mais 
condições de criá-lo e não o quer mais como seu cão. 

c) É proibido a eutanásia de animais que sejam objetos de 
ensino e pesquisa, sendo esses doados ao centro de 
zoonoses ou a entidades não gorvernamentais. 

d) Todas estão incorretas. 
 
29. O protocolo de eutanásia varia de acordo com o médico 
veterinário, e com a espécie de animal em questão. Com isso, 
assinale a alternativa que contem um método aceitável e um 
método aceitável sob restrição respectivamente para bovinos 
a) CO2 ; Metoxiflurano. 
b) Argônio ;  CO2 
c) Pistola de ar comprimido ; CO2 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30. Assinale a alternativa correta sobre eutanásia: 
a) Qualquer pessoa pode realizar a eutanásia, desde que tenha 

um médico veterinário presente para instrução. 
b) O proprietário do animal nunca pode observar a eutanásia do 

animal. 
c) Quando utilizados substâncias químicas que deixam ou 

possam deixar resíduos, a carcaça animal deve ser 
inspecionada para consumo humano. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

31. De acordo com a Resolução no 216 de 2004 da Anvisa,  
referente ao abastecimento de água, assinale a alternativa 
correta: 
a) deve ser somente utilizada água potável para manipulação 

dos alimentos; quando tiver uma solução alternativa para 
abastecimento de água, essa deve ser atestada 
semestralmente. 

b) somente deve ser utilizado água potável para manipulação 
dos alimentos, não existindo nenhuma outra alternativa 
existente de abastecimento. 

c) o reservatórios de água deve ser higienizados em intervalos 
máximos de um ano. 

d) os reservatórios de água deve ser higienizados a intervalos 
máximos de dois anos. 

 
32. Na Resolução no 216 de 2004 da Anvisa assinale a 
alternativa correta sobre o assunto  de matérias primas, 
ingredientes e embalagens para produtos de origem animal: 
a) A recepção das matérias primas, ingredientes pode ser feita 

junto aos alimentos preparados.  
b) As materias primas, ingredientes devem ser submetidos a 

analises criteriosas já que o mesmo vão para consumo; já as 
embalagens não há necessidade. 

c) As materias primas, ingredientes e embalagens devem ser 
armazenados sobre paletes, estrados e ou prateleiras 
impermeáveis e laváveis. 

d) Nenhuma das alternativas esta correta. 
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33. Ainda sobre a Resolução 216 de 2004 da Anvisa, assinale a 
alternativa correta sobre a preparação dos alimentos: 
a) O tratamento térmico deve garantir que todas as partes do 

alimento atinjam a temperatura de no mínimo 70o C, sendo 
aceito temperaturas inferiores desde que as combinações de 
tempo e temperatura sejam suficientes para assegurar a 
qualidade higiênica sanitária do alimento. 

b) Para alimentos que forem submetidos a fritura os óleos  e 
gorduras deve ser aquecidos a temperaturas superiores a 
180o C, sendo substituídos sempre que houver alterações 
evidentes das características físico-químicas ou sensoriais. 

c) Os alimentos congelados devem ser mantidos sobre 
refrigeração se não forem imediatamente utilizados, 
podendo assim ser novamente congelados caso haja 
necessidade. 

d) Todas estão incorretas. 
 

34. Assinale a alternativa correta que define esterilização e 
desinfecção respectivamente: 
a) Destruição ou remoção total dos microorganismos; destruição 

ou remoção de patogêneos forma vegetativa. 
b) Destruição ou remoção de patogêneos forma vegetativa; 

destruição ou remoção total dos microorganismos. 
c) Inibição dos microorgarnimos; destruição ou remoção total 

dos microorganismos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35. Sobre o Botulismo, assinale a alternativa incorreta: 
a) É uma síndrome caracterizada por manifestações 

neuroparalíticas. 
b) Alimentos contaminados com Clostridium botulinum, são as 

maiores fontes de transmissão da doença. 
c) O nitrato de sódio é um aditivo químico empregado sobretudo 

no preparo de embutidos que exerce inibição sobre o 
clostridium, sendo um fator limitante para a multiplicação do 
agente. 

d) A produção da toxina não ocorre em valores de pH menores 
ou iguais a 4,7. 

 
36. O Carbúnculo hemático tem como principal forma de 
transmissão alimentos de origem animal ou pela contaminação 
do meio ambiente. A doença em questão também é conhecida 
como pústula maligna, febre do baço e carbúnculo verdadeiro. 
Sobre a enfermidade em questão assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Tem como agente etiológico o Bacillus anthracis, uma 

bactéria em forma de bacilo, que produz esporos que 
permite sua sobrevivência no ambiente por longos períodos. 

b) Temperaturas até 70oC, bem como a luz visível, são muito 
eficazes na inativação dos esporos. 

c) A infecção ocorre no geral pela ingestão de alimentos e água 
contendo esporos. 

d) Não existe transmissão por contato com produtos animais, 
como arreios, selas, lã, sedas. 

 
37. A Listeriose é uma doença infecto-contagiosa causada pela 
bactéria denominada Listeria monocytogenes. Sua transmissão 
pode ocorrer diretamente de animais para animais e para o 
homem através de alimentos. Sobre a doença em questão, 
assinale a alternativa correta: 
a) Há existência de portadores sadios entre humanos e animais, 

e tem um papel predominante na perpetuação e transmissão 
da doença com eliminação do agente pelas fezes 

b) Não existem transmissão uterina da mãe para o neonato, 
porem mais que não apresentam sinais clínicos pode 
transmitir via contato direto para o filho após nascimentos. 

c) A listeriose possui como sintoma clássico a o aumento do 
baço correlacionado com encefalomelite, não precisando 
assim fazer demais exames para diagnosticação da doença 

d) Nenhuma das anteriores. 
 

38. A toxoplamose é uma infecção protozoária, que pode ser 
adquirida ou congênita em todos animais domésticos, em muitos 
mamíferos e pássaros e também no homem. Sua presença já foi 
confirmada em todas as partes do mundo, independente das 
condições climatalogicas. Sobre o assunto assinale a alternativa 
correta: 
a) O protozoário causador da doença é o Toxoplasma gondii, 

sendo ele um organismo extracelular, imóvel. 
b) O Toxoplasma gondii é um microorganismo delicado que 

morre a uma temperatura de 56oC em 15minutos, com 
formol a 5% ou álcool a 70% em 10minutos. 

c) Sua transmissão só ocorre com o contato direto com fezes de 
caninos infectados, não existindo outra forma de 
transmissão. 

d) Nenhuma das alternativas esta correta. 
 
39. Os paratifos em geral são enfermidades infecto-contagiosas 
de caráter agudo ou crônico, podendo ser transmitida por 
alimentos. Sobre os paratifos assinale a alternativa correta: 
a) A salmonella sp são germes aeróbicos, imóveis, gram-

positivos, não capsulados nem esporulados. 
b) Nas regiões de climas e estações mais quentes a maior 

observação de casos clínicos de salmonella. 
c) O microorganismo da salmonella depende de vetores e 

transmissores. 
d) Todas alternativas estão incorretas. 
 
40. Sobre a toxoplamose, assinale a alternativa correta a 
respeito do tratamento e da profilaxia: 
a) Os maiores cuidados para prevenção da toxoplamose devem 

ser com caninos, os maiores transmissores da doença. 
b) Uma vez por semana fazer a limpeza com água quente dos 

cobertores dos cães para que não haja disseminação da 
doença. 

c) O tratamento para toxoplasmose inibe, não erradica a 
infecção, fazendo com que o próprio organismo produza 
anticorpos específicos-antitoxoplasma. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 




