
                                                                                                 

Prefeitura Municipal de Cabrobó – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

MÉDICO VETERINÁRIO 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
O casamento dos pequenos burgueses 
 
Ele faz o noivo correto 
E ela faz que quase desmaia. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até que a casa caia 
Até que a casa caia. 
 
Ele é o empregado discreto. 
Ela engoma o seu colarinho. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até explodir o ninho 
Até explodir o ninho. 
 
Ele faz o macho irrequieto. 
E ela faz crianças de monte. 
Vão viver sob o mesmo teto  
Até secar a fonte 
Até secar a fonte. 
 
Ele é o funcionário completo. 
E ela aprende a fazer suspiros. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até trocarem tiros 
Até trocarem tiros. 
 
Ele tem um caso secreto. 
Ela diz que não sai dos trilhos. 
Vão viver sob o mesmo teto  
Até casarem os filhos 
Até casarem os filhos. 
 
Ele fala em cianureto. 
E ela sonha com formicida. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até que alguém decida 
Até que alguém decida. 
 
Ele tem um velho projeto. 
Ela tem um monte de estrias. 
Vão viver sob o mesmo teto  
Até o fim dos dias 
Até o fim dos dias. 
 
Ele às vezes cede um afeto. 
Ela só se despe no escuro. 

Vão viver sob o mesmo teto 
Até um breve futuro 
Até um breve futuro. 
Ela esquenta a papa do neto. 
E ele quase que faz fortuna. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até que a morte os una 
Até que a morte os una 
Até que a morte os una. 
 
                           BUARQUE, Chico: Ópera do malandro 

 
 
QUESTÃO 1 
 
Só há um enunciado contrário ao que o texto 
expressa. Assinale-o: 
a) O texto relata a trajetória parcial de um 
casamento entre pequenos burgueses. 
b) No texto, predomina um pensamento 
burguês marcado pelo machismo e pelo 
patriarcado. 
c) O texto é perpassado por clichês, isto é, por 
chavões ou frases feitas. 
d) Há uma insinuação por parte do narrador 
quanto ao fato de a mulher ter um caso secreto 
tanto quanto o homem. 
e) Faz, forma do verbo fazer, sugere, sobretudo 
nos primeiros versos da 1ª estrofe a ideia de 
simulação. 
 
QUESTÃO 2 
 
“Vão viver sob o mesmo teto 
    Até que a casa caia.” 
 
A expressão assinalada confere ao contexto a 
relação semântica de: 
a) adição  
b) explicação  
c) temporalidade 
d) causalidade 
e) conclusão 
 
QUESTÃO 3 
 
Apenas uma alternativa contém palavras 
grafadas corretamente. Marque-a: 
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a) excitável – excipiente – excessão – 
excentricidade 
b) hesitar – êxito – colizão – beneficência 
c) superstição – advinhação – suscitar – 
conversão  
d) siquer – privilégio – possue – recue 
e) escassez – obsessivo – abscesso – excessivo 
 
QUESTÃO 4 
 
Não se sabe __________ os jovens que estavam 
_________ apaixonados e que estão casados 
_______ vários anos ainda vivem tão 
____________e discutem ___________. 
Marque a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas acima: 
a) PORQUE / BASTANTES / A / MAU / DE MAIS 
b) POR QUE / BASTANTE / HÁ /  MAL / DEMAIS. 
c) PORQUE / BASTANTE / HÁ /  MAL / DEMAIS 
d) POR QUE / BASTANTE / A /  MAL / DE MAIS 
e) POR QUE / BASTANTES / HÁ / MAU / DEMAIS 
 
QUESTÃO 5 
 
Só há uma opção em que todas as palavras 
estão acentuadas corretamente. 
a) altruísmo – ítens – pólen – biológico 
b) ruím – raízes – genocídio – tênue 
c) portáteis – farmacêutico – ônix – hífens 
d) atraí-la - (eles) mantêm – féretro – pônei 
e) rúbrica – baínha – bíceps – êxito. 
 
QUESTÃO 6 
 
Assinale a alternativa em que a pontuação está 
INCORRETA: 
a) Na natureza, os animais, por necessidade de 
sobrevivência, atacam uns aos outros. 
b) Por necessidade de sobrevivência, os animais, 
na natureza, atacam uns aos outros. 
c) Os animais, na natureza, atacam uns aos 
outros por necessidade de sobrevivência. 
d) Os animais, por necessidade de 
sobrevivência, atacam uns aos outros na 
natureza. 
e) Por necessidade de sobrevivência, os animais, 
atacam uns aos outros, na natureza. 
 

QUESTÃO 7 
 
Identifique a alternativa cuja concordância 
verbal está incorreta. 
a) Vai fazer dez anos que os burgueses se 
casaram. 
b) Exigiram-se documentos originais. 
c) Pode haver novos casamentos de burgueses 
d) Necessita – se de documentos originais. 
e) Deve existir novos surtos da doença. 
 
QUESTÃO 8 
 
Considere estas frases: 
I – Preferiu a vida de casado à vida de solteiro 
II- Informaram o casal que o casamento será 
nulo. 
III- Não desobedeça aos sinais de trânsito. 
IV- Não me esqueci o compromisso firmado 
entre nós. 
V – Há pessoas com quem não simpatizamos. 
Assinale a alternativa que contém os números 
das frases de regência verbal correta: 
a) I - III e V 
b) II e IV 
c) I- IV e V 
d) III – IV e V 
e) II – III e IV 
 
QUESTÃO 9 
 
Indique a alternativa que completa 
adequadamente os espaços das frases a seguir 
quanto à concordância nominal: 
 
Os pequenos burgueses, estando ___________ 
preocupados, organizam eles ________ a festa 
do casamento para a qual convidam 
____________ pessoas.  
Para os não convidados é __________ entrada 
no recinto da festa. 
 
a) MEIOS – MESMO – BASTANTE – PROIBIDA 
b) MEIO – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDO 
c) MEIOS – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDA 
d) MEIO – MESMOS – BASTANTES – PROIBIDO 
e) MEIO – MESMO – BASTANTES – PROIBIDO 
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QUESTÃO 10 
 
Assinale a alternativa em que o significado do 
radical destacado está incorreto: 
a) democracia (DEMO) poder                  
b) nevralgial (ALGIA) dor                        
c) ignição (IGNI) luz 

d) bélico (BELI) guerra 
e) cronograma (CRONO) tempo. 
 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
O Brasil comemora, neste ano de 2012, os 100 
anos de duas grandes personalidades artísticas 
do nordeste brasileiro. Em áreas diferentes 
fizeram sucesso e história com o seu trabalho e 
a sua arte. Os artistas são: 
a) Luiz Gonzaga e Jorge Amado 
b) Luiz Gonzaga e Juscelino Kubitschek 
c) Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré 
d) Patativa de Assaré e Cartola 
e) Luiz Gonzaga e Vinícius de Morais 
 
QUESTÃO 12 
 
Analise as assertivas abaixo apresentadas: 
 I- O processo eleitoral norte-americano é 
polarizado entre dois partidos, o Democrata e o 
Republicano. 
II- No processo eleitoral norte-americano o 
presidente da República não é eleito pelo voto 
direto dos cidadãos, mas por meio do chamado 
colégio eleitoral, composto por delegados 
estaduais. São os delegados estaduais que são 
escolhidos pelos eleitores. 
III- O Partido Republicano tem o elefante como 
símbolo e o vermelho como cor. 
 Assinale a (as) alternativa (s) correta(s) 
a) Todas as assertivas estão incorretas 
b) Apenas a III está correta 
c) Apenas a I está correta 
d) I e II estão corretas  
e) Todas as assertivas estão corretas 
 
 

QUESTÃO 13 
 
Cientistas encontram a “Partícula de Deus”. 
Manchetes como essa foram anunciadas  nos 
meios de comunicação, fundamentadas no 
anuncio feito pelos físicos do LHC (Grande 
Colisor de Hádrons, na sigla em inglês), o maior 
acelerador de partículas do mundo, no último 
dia 4 de julho. Segundo os cientistas: 
I- A partícula chamada bóson de Higgs foi assim 
batizada em homenagem ao físico que a previu; 
II-O bóson de Higgs é importante porque explica 
como o átomo adquire massa e, assim, compõe 
toda a matéria 
III-O bóson de Higgs é tão pequeno e instável, 
que os cientistas puderam apenas capturar o 
rastro de sua existência. 
http://educaçao.uol.com.br/atualidades/boson-de-higgs-

cientistas-enco...,16/7/2012 

Assinale a alternativa correta: 
a) I, II e III 
b) I e II 
c) I e III 
d) Apenas III 
e) II e III 
 
QUESTÃO 14 
 
Sobre a Primavera árabe é incorreto afirmar: 
a) A Síria, embora passe por graves conflitos 
internos, não é um protagonista da Primavera 
Árabe. 
b) A Primavera Árabe é o nome dado a uma 
onda revolucionária de manifestações e 
protestos que vêm ocorrendo no Oriente Médio 
e Norte da África, provocada pela crise 
econômica e pela falta de democracia. 
c) A derrubada do ditador Hosni Murabak, no 
Egito, foi um evento da Primavera Árabe. 
d) Um dos momentos capitais da Primavera 
Árabe foi a violenta derrubada do poder do 
Coronel Muammar Kadafi, o ditador da Líbia. 
e) No Iêmen, manifestações populares pela 
renúncia de Ali Abdullah Saleh, foram eventos 
da Primavera Árabe. 
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QUESTÃO 15 
 
Uma onda de protestos contra o sistema 
financeiro internacional se espalhou por vários 
países desde o ano passado. Chamado na 
Europa de “____________” e nos Estados 
Unidos de  “___________”, O movimento é uma 
reação contra, entre outros fatores, os cortes de 
gastos públicos feitos pelos governos para 
combater a recessão pela qual passa a 
economia ocidental desde 2008. 
Analise o texto e marque a alternativa que 
completa, respectivamente, as lacunas nele 
apresentadas.  
a) Esquecidos,Ocupe wall Street 
b) Indignados, Ocupe wall Street 
c) Indignados, Ocupe Stock Market  
d) Insultados , Insurrection 
e) Esquecidos, Ocupe BOVESPA  
 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Leia as afirmativas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta. 
I – Existe hierarquia no Sistema Único de Saúde. 
II – A gestão federal da saúde é realizada pelo 
Ministério da Saúde, sendo que o Governo 
Federal é o principal financiador da rede pública 
de saúde. 
III – 10% das receitas da União devem ser gastas 
com saúde. 
IV – Os Estados devem garantir 15% de suas 
receitas para o financiamento da saúde. 
São verdadeiras as seguintes afirmativas: 
a) I e III; 
b) Apenas a II; 
c) I e IV; 
d) II e IV; 
e) Apenas a III. 
 
QUESTÃO 17 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
a) Todos os estados e municípios devem ter 
conselhos de saúde compostos por 

representantes dos usuários do SUS, dos 
prestadores de serviços, dos gestores e dos 
profissionais de saúde. 
b) O município é o principal responsável pela 
saúde pública de sua população. A partir do 
Pacto pela Saúde, assinado em 2006, o gestor 
municipal passa a assumir imediata ou 
paulatinamente a plenitude da gestão das ações 
e serviços de saúde oferecidos em seu território. 
c) A porta de entrada do sistema de saúde deve 
ser preferencialmente a atenção básica (postos 
de saúde, centros de saúde, unidades de Saúde 
da Família, etc.). 
d) Não há hierarquia entre União, estados e 
municípios, mas há competências para cada um 
desses três gestores do SUS. 
e) Todas as afirmativas são falsas. 
 
QUESTÃO 18 
 
Sobre a responsabilidade do governo municipal 
na área de saúde, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) A estratégia adotada no país não reconhece o 
município como o principal responsável pela 
saúde de sua população. 
b) O gestor municipal deve aplicar recursos 
próprios e os repassados pela União e pelo 
estado na área de saúde. 
c) O município formula suas próprias políticas de 
saúde e também é um dos parceiros para a 
aplicação de políticas nacionais e estaduais de 
saúde. 
d) O governo municipal não é o principal 
financiador da rede pública de saúde. 
e) O município coordena e planeja o SUS em 
nível municipal, respeitando a normatização 
federal e o planejamento estadual. 
 
QUESTÃO 19 
 
Considerando o disposto no Título VIII, Capítulo 
II, Seção II, da Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta: 
a) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso 
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universal, igualitário e gratuito, para os que não 
tiverem condições de pagar, às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. 
b) São de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito 
internacional. 
c) O sistema único de saúde será financiado, 
com recursos do orçamento da previdência 
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, além de outras fontes. 
d) Os gestores locais do sistema único de saúde 
poderão admitir agentes comunitários de saúde 
e agentes de combate às endemias por meio de 
processo seletivo público, de acordo com a 
natureza e complexidade de suas atribuições e 
requisitos específicos para sua atuação. 
e) Todas estão incorretas. 
 
QUESTÃO 20 
 
Com base no disposto na Lei Federal nº. 8.080, 
de 19 de setembro de 1980, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Os Municípios poderão constituir consórcios 
para desenvolver, em conjunto, as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. 
b) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde-SUS, seja diretamente 
ou mediante participação complementar da 
iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente. 
c) Serão criadas comissões intersetoriais de 
âmbito regional, subordinadas aos Conselhos 
Estaduais de Saúde, integradas pelos ministérios 
e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. 
d) Deverão ser criadas comissões permanentes 
de integração entre os serviços de saúde e as 
instituições de ensino profissional e superior. 
e) A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é 
única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida no âmbito 
da União, pelo Ministério da Saúde. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Conforme o RIISPOA, consideram-se miúdos: 
 
I. Miolos. II. Mocotós III. Rabada IV. Rúmen. 
 
Está incorreta apenas a alternativa: 
 
a) I  
b) II  
c) III  
d) IV  
e) N.R.A. 
 
QUESTÃO 22 
 
No ambiente silvestre, os principais 
reservatórios da Leishmaniose visceral são: 
a) Onças e raposas.  
b) Marsupiais e veados.  
c) Raposas e marsupiais. 
d) Onças e veados. 
e) Veados e raposas. 
 
QUESTÃO 23 
 
O Regulamento da Inspeção Industrial e 
Sanitária de Produtos de origem animal 
determina, em seu artigo 511, que o limite 
superior de temperatura do leite engarrafado 
deve ser de: 
a) 2ºC.  
b) 4ºC.  
c) 6ºC.  
d) 8ºC.  
e) 10ºC. 
 
QUESTÃO 24 
 
A Leptospirose é uma doença infecciosa aguda 
de caráter epidêmico, com envolvimento 
sistêmico. É uma zoonose cosmopolita o que se 
constitui problema de saúde pública. Assinale a 
alternativa que contém afirmações que NÃO se 
relacionam com esta enfermidade. 
a) Não é doença de notificação compulsória. 
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b) Uma das medidas de controle para esta 
enfermidade é o controle de roedores, isto é, 
anti-ratização e destatização e melhoria das 
condições higiênico-sanitárias da população. 
c) O período de INCUBAÇÃO desta enfermidade 
é variável de 25 a 45 dias, podendo ir até 60 
dias. 
d) Um dos sintomas mais característicos da 
enfermidade é a MIALGIA que envolve 
panturrilhas, coxa e abdome. 
e) O meio de transmissão desta zoonose é 
através do contato com água de solo 
contaminado pela urina dos animais portadores, 
nas raramente pelo contato direto com sangue, 
tecido, órgão e urina de animais infectados. 
 
QUESTÃO 25 
 
As doenças transmitidas por roedores ao 
homem e a animais domésticos incluem a: 
a) coriomeningite linfocítica e a fasciolose. 
b) cisticercose e a tuberculose. 
c) salmonelose e a leptospirose. 
d) leptospirose e a cisticercose. 
e) raiva e a fasciolose. 
 
QUESTÃO 26 
 
Os vertebrados suscetíveis, capazes de atuarem 
na propagação e disseminação de doenças, são 
denominados: 
a) Hospedeiros. 
b) Reservatórios. 
c) Agentes. 
d) Fontes. 
e) Vias. 
 
QUESTÃO 27 
 
Quanto a laminite nos eqüinos, é incorreto 
afirmar que: 
a) A teoria da patogênese da doença afirma que 
há relação com a ação de aminas vasoativas. 
b) A enfermidade pode ser desencadeada por 
processos endotoxêmicos oriundos de 
patologias digestórias. 

c) Tem como uma das características o aumento 
de desvios arterio-venosos na circulação da 
pata. 
d) A rotação da terceira falange caracteriza um 
processo em fase crônica. 
e) Deve ser preconizado o tratamento com 
vasoconstrictores e anti-inflamatórios. 
 
QUESTÃO 28 
 
São Zoonoses associadas aos gatos: 
a) febre Q, esporotricose, toxoplasmose; 
b) toxoplasmose, equinococose, erliquiose; 
c) brucelose, leptospirose, febre Q; 
d) esporotricose, leptospirose, Moléstia de 
Lyme; 
e) raiva, erliquiose, toxoplasmose. 
 
QUESTÃO 29 
 
Correlacione as Colunas I e II. 
 
Coluna I     
Substrato de Eliminação      
1. Escarro    
2. Músculo de suínos     
3. Fígado de ovinos     
4. Leite materno     
5. Leite de vaca     
 
Coluna II 
Bioagente patológico 
( ) Echinicoccus granulosus 
( ) Mycobacterium tuberculosis 
( ) Mycobacterium leprae 
( ) Brucella abortus 
( ) Taenia solium 
 
Assinale a alternativa que traz a sequência 
correta, de cima para baixo. 
a) 3, 2, 4, 5, 1 
b) 3, 1, 4, 5, 2 
c) 1, 3, 5, 4, 2 
d) 1, 3, 2, 4, 5 
e) 1, 5, 3, 4, 2 
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QUESTÃO 30 
 
A Colibacilose de animais recém-nascidos ocorre 
em todas as espécies animais, sendo bastante 
comum em animais de fazenda, sendo causada 
por: 
a) Bacillus cereus. 
b) Escherichia coli. 
c) Fungos coli. 
d) Bactericidas. 
e) Compressão. 
 
QUESTÃO 31 
 
O botulismo é considerado como: 
a) infecção pulmonar. 
b) importante infestação fúngica. 
c) contaminação vírica. 
d) importante intoxicação de origem alimentar. 
e) septicemia. 
 
QUESTÃO 32 
 
A salmonelose se constitui numa importante 
zoonose cuja principal via de infecção é a oral. 
Considere as afirmativas sobre as formas pelas 
quais o homem pode adquirir essa doença: 
I – O homem pode infectar-se bebendo água 
contaminada por fezes de animais doentes ou 
portadores. 
II – O homem pode infectar-se comendo 
alimentos contaminados, como por exemplo 
verduras estercadas com água contaminada. 
III – O consumo de produtos frescos de salsicha, 
principalmente lingüiça de carne suína, também 
pode levar a doença ao homem. 
IV – Leite, ovos e carne sem cocção são fontes 
potenciais de infecção ao homem. 
São corretas: 
a) apenas I e II 
b) I, II, III e IV 
c) apenas II e IV 
d) apenas I, III e IV 
e) NRA 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 
 
Considere as seguintes afirmativas sobre a 
patogenia da leishmaniose canina: 
I – Na forma de calazar pode ocorrer a cura 
espontânea. 
II – A debilidade e edema dos membros 
posteriores é vista na maioria dos animais 
infectados, sendo decorrentes de uma anemia 
progressiva. 
III – A perda da peso é um sintoma da infecção 
observável logo na fase inicial da doença. 
IV – No calazar a doença progride com 
esplenomegalia, às vezes com hepatomegalia, 
aumento de volume abdominal e linfadenite. 
São corretas apenas: 
a) I e III 
b) I, II e IV 
c) II e IV 
d) II, III e IV 
e) NRA 
 
QUESTÃO 34 
 
A cisticercose em suínos, a teníase e a 
neurocisticercose em humanos são causadas 
pela(o): 
a) Musca domestica. 
b) Taenia solium. 
c) Taenia crassiceps. 
d) Cysticercus. 
e) Taenidae. 
 
QUESTÃO 35 
 
Com relação ao comportamento profissional é 
vedado ao médico veterinário: 
I - quando integrante de banca examinadora, 
usar de má-fé ou concordar em praticar 
qualquer ato que possa resultar em prejuízo dos 
candidatos; 
II - receitar, ou atestar de forma ilegível ou 
assinar sem preenchimento prévio receituário, 
laudos, atestados, certificados, guias de trânsito 
e outros; 
III - manter-se regularizado com suas obrigações 
legais junto ao seu CRMV; 
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IV - denunciar pesquisas, testes, práticas de 
ensino ou quaisquer outras realizadas com 
animais sem a observância dos preceitos éticos 
e dos procedimentos adequados 
V - assegurar, quando investido em função de 
direção, as condições para o desempenho 
profissional do Médico Veterinário; 
Quais as assertivas corretas: 
a) I, II e V 
b) II, III e IV 
c) Apenas a I 
d) I e II 
e) I, II e V 
 
QUESTÃO 36 
 
Marque a alternativa abaixo que define Cadeia 
Epidemiológica. 
a) É uma sucessão de eventos que determina a 
ocorrência de uma doença transmissível numa 
população. 
b) É a fase final de uma doença infecciosa. 
c) Consiste numa série de decisões com objetivo 
de conter uma doença já instalada numa 
população. 
d) Várias formas de apresentação de uma 
doença infecciosa. 
e) Qualquer evento que determine o fim de uma 
doença infecciosa numa população. 
 
QUESTÃO 37 
 
Relacione os elos de uma cadeia epidemiológica 
numerando a segunda coluna de acordo com a 
primeira 
 
Coluna 1 
1. Fonte de infecção (FI) 
2. Via de eliminação (VE) 
3. Via de transmissão (VT) 
4. Porta de entrada (PE) 
5. Suscetível (S) 
 
Coluna 2 
( ) É o meio ou veículo que o agente utiliza para 
ganhar um novo hospedeiro 

( ) É um hospedeiro vertebrado que alberga um 
determinado agente etiológico e pode eliminar 
tal agente de seu organismo 
( ) É o acesso do parasito no organismo de um 
novo hospedeiro. É a via de penetração para 
garantir a propagação do agente na população. 
( ) Novo organismo vertebrado passível de ser 
infectado. 
( ) É o acesso do parasito para o meio exterior. 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) 1, 2, 3, 4, 5 
b) 3, 1, 4, 5, 2 
c) 5, 4, 3, 2, 1 
d) 4, 3, 2, 1, 5 
e) 2, 1, 3, 5, 4 
 
QUESTÃO 38 
O conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou a prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes da saúde Individual e coletiva, 
com a finalidade de adotar ou recomendar 
medidas de prevenção e controle das doenças e 
agravos à saúde definem: 
a) A Vigilância Sanitária. 
b) O Código Sanitário. 
c) A Notificação Compulsória de doenças e 
agravos à saúde. 
d) A Vigilância Epidemiológica. 
e) O Sistema Único de Saúde. 
 
QUESTÃO 39 
 
Ao examinar um felino, este apresenta sinais 
clínicos como febre, descarga nasal e ocular. Ao 
abrir a boca do animal observa-se uma série de 
ulcerações na língua e cavidade oral. Baseado 
nos achados clínicos, qual o possível 
diagnóstico? 
a) Calicivirose felina. 
b) Cinomose. 
c) Febre aftosa. 
d) Panleucopenia felina. 
e) Esporotricose 
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QUESTÃO 40 
 
Segundo o Código de Ética do Médico 
Veterinário, considera(m)-se deveres que 
devem ser cumpridos pelo mesmo: 
1 - exercer a profissão sob forma de 
mercantilismo; 
2 - exercer somente atividades que estejam no 
âmbito de seu conhecimento profissional; 
3 - se utilizar de dados estatísticos falsos, porém 
sem deturpar sua interpretação científica; 
4 - informar a abrangência, limites e riscos de 
suas prescrições e ações profissionais; 
5 - fornecer informações de interesse da saúde 
pública e de ordem econômica às autoridades 
competentes nos casos de enfermidades de 
notificação obrigatória; 
Estão corretas as assertivas: 
a) Apenas a assertiva I 
b) As assertivas I, II e IV 
c) As assertivas III e IV 
d) As assertivas II, III e V 
e) As assertivas II, IV e V 
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