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PROVA PARA O CARGO DE VETERINÁRIO 
 
 
PORTUGUÊS 
 

Leia o texto adiante transcrito e, em 
seguida, responda às questões a ele referentes: 
 

A cor de Lampião 
 
 Lampião usava óculos escuros com aro de 
ouro para esconder um defeito no olho direito, 
machucado quando ele era ainda jovem por um 
galho de árvore – o que facilitou sua identificação 
quando foi morto em Angicos.  Os que o viram em 
diversos momentos da vida o descrevem como um 
indivíduo magro, bem-proporcionado, de estatura 
mediana, pernas muito finas, que andava um 
pouco curvado devido ao seu equipamento (cujo 
peso era de cerca de quarenta quilos). Mancava 
um pouco por causa de um ferimento de bala em 
uma das pernas. Tinha rosto anguloso, com queixo 
pontiagudo, ótima dentadura, nariz afilado, cabelos 
muito lisos, fartos e pretos e a pele moreno-
escura. Suas mãos eram longas, magras e 
nodosas, com unhas escuras e grossas como 
garras, aspecto que devia ser notável, pois foi 
destacado por mais de uma testemunha. Como os 
banhos eram escassos, ele e seus cabras 
costumavam usar muito perfume para compensar 
o mau cheiro. Daí resultava que, por onde 
passavam, deixavam um odor característico, que 
ficou conhecido como marca registrada do 
cangaço. 
 Segundo Otacílio Macedo, o jornalista que o 
entrevistou em 1926, em Juazeiro do Norte, para o 
jornal O Ceará (17/3/1926), Lampião era o mais 
escuro do bando, sua cor chegava “perto do 
negro”. Curiosamente ele tinha grande preconceito 
contra negros em geral, que considerava a 
“imagem do cão”. No começo de sua carreira em 
Pernambuco, quando ainda estava no bando de 
Sebastião Pereira, disse que não entrava na polícia 
porque não queria obedecer às ordens dos negros. 
Ao que Sebastião teria lhe perguntado: “Mas, 
compadre Virgulino, tu também não és preto?” 
 Durante a visita a Juazeiro, cortou o cabelo 
e mandou fazer roupas novas para ele e seu 
bando. Assim, nas fotografias tiradas na ocasião, 
aparece de cabelos curtos, usando calças de 
grosso algodão azul e paletó escuro listrado. Não 
ostenta o chapéu típico dos cangaceiros, com 
enfeites na aba virada para cima, tendo preferido 
ser fotografado com um modelo de feltro simples. 
Como alçado, no entanto, leva as tradicionais 
alpercatas de couro dos vaqueiros. Ao redor do 
pescoço, usa um lenço preso por um anel de 

brilhante. Nos dedos, outros seis anéis de pedras 
preciosas – um rubi, um topázio, uma esmeralda e 
três diamantes. 
 Em fotos posteriores, aparece de cabelos 
longos, com o chapéu tradicional enfeitado de 
várias moedas e medalhas, usando roupas comuns 
sobre as quais, no entanto, se sobrepõem os 
acessórios que lhe davam uma aparência 
impressionante. Deles, a cartucheira tirada a 
tiracolo era a que mais chamava atenção: tinha 
dois palmos de largura, duas fileiras de botões de 
ouro e prata e quatro de cartuchos com capacidade 
para carregar quatrocentas balas. Andava sempre 
armado com um rifle, uma pistola e um punhal de 
55 centímetros no cinto. Nunca errava o tiro e 
sabia enfiar o punhal na carne atrás da clavícula, 
atingindo diretamente os órgãos vitais. Ganhou o 
apelido Lampião ainda no começo da carreira e 
sobre a origem do mesmo existem algumas 
versões. No entanto, todas elas são alusivas à sua 
rapidez de atirar. Em uma das histórias que então 
se contava, dizia-se que, durante um tiroteio, “sua 
espingarda não deixou de ter clarão, tal qual um 
lampião”. 
 Lampião pagava bem aos que o serviam e 
era implacável contra os que se recusavam a 
ajudá-lo. Se pedia alguma coisa emprestada, 
podia-se ter certeza de que devolveria. Desejava 
ser conhecido como um homem de palavra. Não 
era um grande consumidor de bebidas alcoólicas, 
mas, quando bebia, dava preferências às mais 
requintadas, como o conhaque. Desconfiado, 
temendo tentativas de envenenamento, fazia 
sempre com que a comida que lhe era oferecida 
fosse antes provada por outros. Não falava aos 
membros do bando sobre o que conversava com 
os coiteiros e com os coronéis com quem mantinha 
ligações; e montou um sistema tão intrincado com 
o recebimento da munição que mesmo os seus 
cabras mais próximos não sabiam quem eram os 
fornecedores. Na entrevista concedida em Juazeiro 
em 1926, disse ter “bons amigos por toda parte”, 
que o mantinham avisado sobre a movimentação 
da polícia. Mas merece destaque o trecho em que 
declara manter “um excelente serviço de 
espionagem, dispendioso embora, mas utilíssimo”. 
 Quem entrava no bando recebia logo um 
apelido dado por Lampião, que preferia nomes 
tirados de lugares, pássaros, animais e forças da 
natureza, como: Quixadá, Sabiá, Jararaca, Corisco. 
Era fácil fazer amizade com ele, pois, fora das 
situações em que adotava uma atitude de grande 
pompa e seriedade, como nas entrevistas, gostava 
de festas, de dançar ao som de sanfona e de 
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distribuir cachaça em abundância. Entre uma ação 
e outra, o bando descansava, caçava e jogava 
cartas. Seu modo de comandar fazia do cangaço 
um ambiente amigável e tornava o bando um 
grupo leal e coeso. No acampamento, alimentados 
à base da modesta dieta de carne-seca ou cabrito 
assado, farinha e rapadura, a bebida era farta e o 
clima animado. Sempre que possível havia música 
e, na falta de mulheres, que só passaram a 
integrar o bando depois de 1930, os homens 
dançavam uns com os outros. 
 Os assaltos e visitas às cidades, quando 
bem-sucedidos, eram seguidos de grandes farras 
em que os membros do grupo que tinham algum 
talento cantavam e tocavam, fazendo os típicos 
desafios da tradição cultural sertaneja. Lampião 
também fazia seus versos e consta que seriam de 
sua autoria muitos que circularam no sertão, 
relativos às suas aventuras. Seria ele o autor da 
popularíssima canção “Mulher rendeira”, 
verdadeiro hino de guerra do bando, que 
costumava cantá-lo quando invadia as cidades. 
 Embora Lampião tivesse pouca cultura e 
usasse um linguajar rude, falava bem, sem se 
perturbar, ouvia atentamente e era cortês. Tinha 
plena consciência da própria importância e ficava 
francamente lisonjeado com a admiração que 
despertava no povo. Gostava de ler ou de ouvir 
alguém ler jornais e revistas do Rio de Janeiro e de 
São Paulo, principalmente para saber da 
repercussão de suas façanhas. Inteligente, 
articulado, organizado, astuto, hábil nos trabalhos 
manuais, tendendo para a discrição e os hábitos 
elegantes, em outras circunstâncias talvez 
Lampião tivesse usado suas grandes capacidades 
para fazer algo de útil à sociedade. Mas no mundo 
do sertão as opções para um jovem de família 
modesta como a dele não eram muito variadas, e 
as possibilidades de ascensão social remotíssimas. 
Então, de alguma forma, pode-se dizer que ele foi 
um produto de seu meio. 

LUSTOSA, Isabel. De olho em Lampião: violência e 
esperteza /coordenação Lilia Moritz Schwarz e Lúcia 

Garcia. – São Paulo: Claro Enigma, 2011. 

 
1. O texto é, predominantemente: 
 
a) narrativo 
b) descritivo 
c) dissertativo 
d) conotativo 
e) fantástico 
 
2. De acordo com o texto, Lampião era: 
 
a) um ladrão que desafiava a polícia apenas para 

demonstrar a sua força. 
b) um espião a serviço de outros países. 
c) um subversivo inconformado com a ordem 

social vigente em seu tempo. 
d) um tipo humano resultante da dialética dos 

fenômenos sociais em que se inseriu. 
e) um líder que protagonizava, essencialmente, 

ações guerrilheiras. 

3. Assinale a opção que traz a palavra que melhor 
traduz as relações estabelecidas entre Lampião 
e os grandes fazendeiros de seu tempo: 

 
a) cumplicidade 
b) truculência 
c) desprezo 
d) indiferença 
e) traição 
 
4. Qual a repercussão que as ações de Lampião 

geravam no centro-sul do Brasil? 
 
a) de distorção 
b) de entusiasmo 
c) pouquíssima repercussão 
d) impacto considerável 
e) nenhuma 
 
5. Marque a opção que traz um dos traços da 

personalidade de Lampião, destacado no texto: 
 
a) senso de justiça 
b) covardia 
c) vaidade 
d) precipitação 
e) fracasso 
 
6. Como na questão anterior, aponte um adjetivo 

que denota outra marca da personalidade de 
Lampião, sublinhada no texto: 

 
a) estrategista 
b) piedoso 
c) negligente 
d) arrogante 
e) dissimulado 
 

A passagem abaixo servirá de base para as 
próximas questões 07 e 08: 
“Lampião pagava bem aos que o serviam e era 
implacável contra os que se recusavam a 
ajudá-lo. Se pedia alguma coisa emprestada, 
podia-se ter certeza de que devolveria.” 

 
7. A primeira sentença da estrutura apresenta 

um(a): 
 
a) denotação 
b) conotação 
c) paronímia 
d) sinonímia 
e) antonímia 
 
8. A segunda sentença da estrutura apresenta 

segmentos que dispõem uma relação de:  
 
a) adição 
b) concessão 
c) condição 
d) finalidade 
e) conformidade 
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9. Considerando o conteúdo do texto em sua 
totalidade, podemos afirmar que ele é, 
essencialmente: 

 
a) literário 
b) histórico 
c) jornalístico 
d) científico 
e) técnico 
 
10. Sobre o título do texto é CORRETO afirmar o 

seguinte: 
 
a) Há pulverização significativa nos elementos 

coesivos do texto. 
b) A coesão contida no título provoca 

inconsistência na base textual. 
c) A coesão textual se dispersa pela incongruência 

do título em relação ao texto. 
d) Há notória coerência entre o título e a 

textualidade. 
e) A base argumentativa do texto é prejudicada 

pela discrepância imposta pelo título. 
 
11. Lampião geralmente ordenava que outra 

pessoa provasse antes a comida, por qual 
razão? 

 
a) Por necessidade de aguçar o apetite. 
b) Por considerar essa uma atitude cultural digna 

de um bom cangaceiro.  
c) Por imposição dos costumes de etiqueta de seu 

tempo. 
d) Por mera cortesia para com outrem. 
e) Por receio de que a comida estivesse 

envenenada. 
 
12. Uma das maiores características de Lampião, 

de acordo com o texto, é: 
 
a) astúcia 
b) despreparo 
c) timidez 
d) pusilanimidade 
e) empolgação 
 
13. Assinale a opção CORRETA, de acordo com o 

texto: 
 
a) Os coiteiros eram, em sua totalidade, da inteira 

confiança de Lampião. 
b) Lampião mantinha segredo em relação à 

origem do fornecimento das armas e munições 
que recebia. 

c) Lampião organizava festas nos refúgios para 
manter a disciplina entre os seus cabras. 

d) Os jornalistas eram perseguidos por Lampião, 
porque publicavam matérias inverídicas sobre o 
cangaço. 

e) Para Lampião, o importante era desafiar a 
polícia e a justiça, com o intuito exclusivo de 
demonstrar ousadia e destemor. 

 

14. De acordo com as regras vigentes no sistema 
ortográfico da língua portuguesa, a palavra 
Lampião contém: 

 
a) um hiato, apenas 
b) um ditongo nasal, apenas 
c) um tritongo 
d) um hiato e um ditongo nasal 
e) um hiato e um ditongo oral 
 
15. A palavra machucado, presente no texto, traz 

um(a): 
 
a) tritongo 
b) encontro vocálico 
c) dígrafo 
d) trissílabo 
e) acento gráfico oculto 
 
 
ESPECÍFICA 
 
16. Sendo a qualidade da carne avaliada pelo 

procedimento de sangria, contenção e sacrifico 
do animal e com base na Instrução normativa 
Nª 03 de 17 de janeiro de 2000, quais os 
métodos de insensibilização para abate 
humanitário permitidos no Brasil. 

 
a)  Método mecânico 
b) Percussivo penetrativo (pistola com dardo 

cativo) 
c) Percussivo não penetrativo 
d) Método elétrico ( Eletronarcose) 
e) Todas alternativas são permitidas 

 
17. Sendo o sangue o responsável pela nutrição 

dos tecidos do corpo animal, qual o elemento 
do Eritrograma que conduz oxigênio e 
nutrientes para os tecidos. 

 
a) Hemácias 
b) Leucócitos 
c) Neutrófilos 
d) Hemoglobina 
e) Plaquetas 

 
18. Sendo a anemia infecciosa equina, doença de 

notificação obrigatória para os equinos 
soropositivos pergunta-se qual a instrução 
normativa que fiscaliza e autoriza ao sacrifício 
dos animais soropositivos. 

 
a) Instrução normativa nº 45 de 15 de Junho de 

2004 . 
b) Instrução normativa nº 55 de 15 de Junho de 

2005 
c) Instrução normativa DAS nº 4 de 19 de 

fevereiro de 2008 
d) Instrução normativa MAPA nº7 de 10 de março 

de 2006 
e) Nenhuma alternativa esta correta. 
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19. Quais os agentes etiológicos mais freqüentes 
nas mastites bovinas sub clinicas 

 
a) Staphylococcus aureus  
b) Fungos 
c) Micetos 
d) Levedos 
e) Nenhuma das alternativas 

 
 

20. Sobre vigilância sanitária, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
a) A vigilância sanitária originou-se na Europa dos 

séculos XVII e XVIII e no Brasil dos séculos 
XVIIIe XIX, com o surgimento da noção de 
“polícia sanitária”. 

b) A “política sanitária” tem como função 
regulamentar o exercício da profissão, 
combater o charlatanismo e exercer o 
saneamento da cidade,fiscalizar as 
embarcações, os cemitérios e o comércio de 
alimentos, com o objetivo de vigiar acidade 
para evitar a propagação das doenças. 

c) Com a Constituição brasileira assumindo a 
saúde como um direito fundamental do ser 
humano, e atribuindo ao Estado o papel de 
provedor dessas condições, a definição de 
vigilância sanitária, foiapregoada pela Lei nº 
8.042, de 19 de setembro de 1990, 
estabelecida conforme o artigo 6º,parágrafo 1º. 

d) Fator decisivo para o fortalecimento de sua 
face educativa na vigilância sanitária foi o 
estabelecimento do direito de defesa do 
consumidor pela Constituição Federal de 
1988,consolidado pelo Código de Defesa do 
Consumidor, regulamentado pela Lei 8.078, de 
11de setembro de 1990. 

e) Com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990,O usuário, objeto de proteção da 
Vigilância Sanitária, passa a ser um aliado 
importante, um “vigilante voluntário”, da 
transformação das condições de saúde, 
reforçando o papel educativo e conscientizador 
da Vigilância Sanitária. 

 
 
21. A epidemiologia, é um conceito matemático de 

probabilidade, podendo ser definido como a 
probabilidade dos membros de uma população 
desenvolverem uma certa doença ou evento 
relacionado à saúde em um determinado 
período: 

 
a) Conceito de prognóstico; 
b) Conceito de risco;  
c) Conceito de probabilidade de doença; 
d) Conceito de agravos de doença; 
e) Conceito de agravos de saúde. 
 
 
 
 

22. Uma bactéria amplamente distribuída na 
natureza, e que freqüentemente encontrada 
em produtos cárneos (FSIS,1998) com ação 
patógena tendo como agente da listeriose, 
causando uma infecção alimentar atípica que 
apresenta alta taxa de mortalidade, período de 
incubação longo e predileção porpacientes que 
tenham condições imunológicas deficitárias: 

 
a) Listeriamonocytogenes  
b) Listeriainnocua 
c) Listeriaseeligeri 
d) Listeriawelshimeri 
e) Listeriagrayi 
 
 
23. As ações passíveis de serem desenvolvidas pelo 

médico veterinário, com o fim de proteger, 
manter e/ou melhorar a saúde do Homem, 
tanto sob o ponto de vista dobem-estar físico e 
mental como social podem ser praticadas com: 

 
a) Prática veterinária; 
b) Vigilância ambiental; 
c) Vigilância veterinária; 
d) Saúde pública veterinária;  
e) Ação veterinária. 
 
 
24. Marque V ou F nas questões sobre os 

helmintos, conforme seja a resposta verdadeira 
ou Falsa nas alternativas abaixo: 

 
(   )  São animais polizoários, de vida livre ou 

parasitas de plantas e animais, incluindo o 
homem. 

(   )  Entamoebahistolyca, Dientamoebafragilise 
Isosporabelli são enteroprotozoários. 

(   )  Hymenolepis nana, Trichuristrichiurae 
Balantidiumcoli são helmintos intestinais. 

(   )  Geo-helmintos são aqueles cujo ciclo 
evolutivo exige habitualmente a 
participação sequencial de um ou mais 
hospedeiros além do homem. 

(   )  O Stronglyloidesstercoralistem 
desenvolvimento muito rápido, de modo 
que ainda no lúmem intestinal,rabditóides 
são liberadas dos ovos e eliminadas 
comas fezes. 

 
A sequência correta é: 

 
a) F, F, V, F, F; 
b) V, F, F, V, V; 
c) F, V, F, V, F; 
d) F, V, F, F, V;  
e) V, F, F, V, F. 
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25. Sendo a cinomose uma doença que ataca os 
cães jovens podemos classificar como: 

 
I. O vírus é classificado na família 

Paramyxoviridae,gênero Morbillivirus, sendo 
seu agente etiológico. 

II. O vírus da cinomose canina é um vírus 
envelopado, com genoma RNA fita dupla e 
polaridade negativa. 

III. Esta doença é multissistêmica de evolução 
aguda, subaguda ou crônica que, além dos 
sinais clínicos-sistêmicos, pode também 
evoluir para graves sinais neurológicos. 

IV. O vírus infecta tecidos linfócitos e replica-se 
e via circulação sangüínea propaga-se para 
órgãos linfóides, invade tecidos epiteliais e 
o sistema nervoso periférico. 

V. Este vírus é eliminado nos exsudatos 
respiratórios,nas fezes e nos exsudatos 
conjuntivais por até 15a 50 dias após a 
infecção natural. 

 
Estão CORRETAS: 

 
a) II, III, IV 
b) IV e V 
c) I e III 
d) I, III, IV 
e) I, II, V 
 
 
26. Em casos de canídeos afetados pela cinomose 

além do uso do antibiótico poderiam ser 
utilizados outros métodos, indique a alternativa 
INCORRETA: 

 
a) O uso da fluidoterapia é fundamental para 

evitar desidratação e toxecemia (pneumonia). 
b) O uso da fluidoterapia restaurando e mantendo 

a função cardiovascular. 
c) O uso da fluidoterapia ainda corrigindo 

desequilíbrios eletrolíticos e ácido-básicos. 
d) Vitaminas administradas, C e D, são essenciais 

para a regeneração celular e estímulo da 
imunidade. 

e) A inalação a base de solução fisiológica 
ajudaria a desobstruir as vias respiratórias do 
animal. 

 
 
27. Qual o material biológico e conservante se deve 

enviar ao laboratório para diagnóstico de raiva 
bovina. 

 
a) Fragmentos de Fígado conservados em formol 

a 10% 
b) Fragmentos de cérebro, cerebelo e cornos de 

Amon conservados no gelo  
c) Fragmento de medula espinhal 
d) Fragmentos de coração, fígado e baço 
e) Conteúdo estomacal. 

 
 

28. Após alimentação rica em concentrado um 
bovino apresentou acentuado meteorismo, 
dificuldade respiratória, taquicardia e conteúdo 
ruminal de coloração amarelada, qual seu 
diagnóstico. 

 
a) Acidose ruminal 
b) Corpo estranho obtuso 
c) Impactação do omaso 
d) Torção do abomaso 
e) Nenhuma das respostas 
 
 
29. Sobre os crimes Ambientais o Decreto n.º 

6.514 publicado no Diário Oficial da União torna 
mais rígida a Lei dos Crimes Ambientais,sobre 
tal decreto: 

 
I. A partir deste decreto haverá apenas duas 

instâncias para recorrer de multas por 
crimes ambientais que antes eram seis. 

II. A alteração na lei também dá ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) prerrogativa, 
semelhante a da Receita Federal, de levar a 
leilão os bens apreendidos. 

III. A nova regulamentação da Lei de Crimes 
Ambientais define como infração e prevê o 
pagamento de multa para empresas que 
não derem destinação correta a produtos 
tóxicos, como pneus, pilhas e baterias. O 
valor da multa pode chegar a R$ 100 
milhões. 

IV. De acordo com a legislação, as 
propriedades na Amazônia Legal têm que 
preservar 90% da área com cobertura 
florestal original. No Cerrado, esse 
percentual é de 45% e nos outros biomas, 
20%. 

V. De acordo com a procuradora geral do 
Ibama e do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
Andrea Vulcanis, o decreto também 
"aperfeiçoa regras" para aplicação de 
sanções contra indústrias que liberem 
odores desagradáveis, "mesmo que não 
represente risco à saúde". 

 
Estão INCORRETAS: 

 
a) I, II, V; 
b) II, III, IV; 
c) I e IV; 
d) I, III, IV, V; 
e) I, III, IV. 
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30. Identifique no quadro abaixo que descreve 
supostamente o genótipo de três cães, preto 
(AA), marrom (Aa) e albino(aa): 

 
Genótipo  nº de indivíduos 
AA 3600 
Aa 6000 

aa 2400 

Total 12000 

 
A freqüência do gene A f(A) é: 

 
a) 0,27 
b) 0,40 
c) 0,55 
d) 0,80 
e) 0,60. 
 
 
31. A avaliação da velocidade de sedimentação do 

sangue (VSH) é importante exame em cavalos 
com quadro clínico de: 

 
a) Cólica 
b) Problemas articulares  
c) Enfisema pulmonar 
d) Distúrbio do metabolismo protéico  
e) Anemia 
 
 
32. A tuberculose bovina é uma importante 

zoonose que é transmitida no rebanho bovino 
mediante. 

 
a) Mediante vetores silvestres 
b) Ingestão de água e alimentos  
c) Aplicação de injeções  
d) Coabitação  
e) Exposições 

 
 

33. A tuberculose bovina é diagnosticada nas vacas 
por meio de exames: 

 
a)  Sorologia 
b) Bioquimica de sangue dosando as proteínas 

totais. 
c) Teste alérgicos intradérmicos 
d) Inoculação no saco conjuntival 
e) Inoculação de tuberculina na prega ano caudal. 
 
 
34. Uma vaca sendo testada contra tuberculose 

sua reação é considerada positiva quando seu 
nódulo é: 

 
a) Visível  
b) Menor que três milímetros 
c) Maior que três milímetros 
d) Não há reação no local da aplicação da 

tuberculina. 
e) NDR 

 

35. A lista de diagnóstico diferencial de polidipsia e 
poliúriaem um Felino geriátrico pode incluir, 
EXCETO: 
 

a) Hipotireoidismo 
b) Hiperadrenocorticismo 
c) Insuficiência renal 
d) Diabetes mellitus 
e) Enfermidade hepática 
 
 
36. Analise as alternativas e marque as Corretas: 
 

I. Os ruminantes possuem estômagos 
aglandulares e glandulares; 

II. A porção sólida do rumem encontra-se na 
fossa paralombar direita. 

III. A digestão enzimática dos eqüinos é antes 
da digestão microbiológica 

IV. O ceco dos eqüídeos funciona como fonte 
de proteína microbiológica. 

V. A peste suína é doença transmitida por 
vírus. 
 

a) Alternativas corretas são I, III e V 
b) Alternativas incorretas são II e IV 
c) Alternativas corretas são I, II e V 
d) Todas as alternativas estão corretas 
e) Todas as alternativas estão incorretas 
 
 
37. Nos estudos dos hantavírus registramos que: 
 

I. As infecções causadas pelo hantavírus 
causam dois tipos distintos de doença: 
febre hemorrágica com síndrome renal 
(FHSR) e a síndrome cardiopulmonar pelo 
hantavírus (SCPH), também denominada 
por alguns autores como síndrome 
pulmonar por hantavírus (SPH). 

II. Classificam-se os hantavírus na família 
Baymoides. 

III. Possuem RNA de hélice simples como 
ácidonucléico e a replicação desses vírus se 
dá exclusivamente na mitocôndria das 
células hospedeiras. 

IV. A doença humana depende do íntimo 
contato com roedores em zonas rurais, 
áreas com grande aglomeração 
populacional e baixas condições sanitárias. 

V. Há relatos de infecções em outros animais 
não roedores, como por exemplo, bovinos, 
gatos,cachorros e veados. Entretanto, não 
se sabe se estes animais são infectados 
acidentalmente ou se são reservatórios 
naturais. 

 
Estão CORRETAS: 

 
a) I, II, III, IV; 
b) I, IV, V; 
c) II, III e IV; 
d) III, IV e V; 
e) Todas estão corretas. 
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38. Na raiva bovina, o sinal inicial é o isolamento 
do animal, que se afasta do rebanho, 
apresentando certa apatia e perda do apetite, 
podendo apresentar-se de cabeça baixa e 
indiferente ao que se passa ao seu redor. 
Porém podem existir outros sinais, que podem 
ser, EXCETO: 

 
a) Aumento da sensibilidade e prurido na região 

da mordedura. 
b) Mugido constante. 
c) Tenesmo. 
d) Hipoexcitabilidade.  
e) Aumento da libido. 
 
 
39. Animais afetados de ICC “Insuficiência Cardíaca 

Congestiva, apresentam como sinal clínico 
visível a distância do animal: 

 
a) Arqueamento do dorso 
b) Afastamento dos cotovelos para melhor 

respiração 
c) Anemia 
d) Pulso venoso positivo 
e) Todas as respostas estão corretas 
 
 
40. Entre as inúmeras alterações na pele dos 

animais domésticos, se pode observar que 
quadro de Melanoma só é registrado em 
cavalos de pelagem: 

 
a) castanha 
b) Branca  
c) Preta 
d) Tordilho 
e) todas as cores de pelagem  
 




