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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

NOME DO CANDIDATO:  

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 




http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Não há democracia com burca  

 

1 Assistimos à derrubada da ditadura egípcia e aos 

movimentos revolucionários na Líbia, Iêmen, Bahrein e 

em outros países do Oriente, onde as populações 

clamam por democracia; o restante do mundo assiste ao 

desenrolar dos fatos formulando as mais variadas 

análises. 

 

2 Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar promete 

conduzir o Egito às eleições. As liberdades democráticas 

são a principal reivindicação do mundo árabe. 

Antes de qualquer análise, porém, é preciso lembrar que 

estamos falando de uma região que concentra maioria 

esmagadora de seguidores do islamismo. Nesse 

contexto, é impossível prever qual a influência dos 

cânones religiosos na reestruturação que está por vir. 

 

3 Embora muitos argumentem que alguns dos países 

em transformação têm tradição de Estado laico, como o 

Egito, as imagens internacionais evidenciam a forte 

presença religiosa entre os sublevados, fazendo crer 

que o potencial de crescimento da Irmandade 

Muçulmana não deve ser subestimado. 

 

4 As maiores vítimas da repressão, as mulheres, 

gritam através da burca que lhes cobre o corpo, o rosto, 

a boca. Amordaçadas, apenas com os olhos 

descobertos, elas querem participar e tentam se fazer 

ouvir. 

 

5 O que é uma mulher no islã? Sobre isso, os 

articulistas brasileiros pouco têm falado. 

 

6 Alguns estudiosos do Oriente Médio, chamados a 

escrever para jornais ou para opinar na TV, 

simplesmente desconsideram o problema das mulheres. 

Não as enxergam. Falam em futuro promissor, em 

democracia, mas esquecem os direitos humanos que a 

antecedem. 

 

7 Acharão normal que, passada a revolução e atingido 

o objetivo de derrubar ditadores, as mulheres voltem 

para casa e se recolham ao cárcere domiciliar? A 

condição de mais da metade da população não faz parte 

da história que certos intelectuais pretendem contar. 

 

8 Nem se diga que as mulheres são felizes exercendo 

o papel que lhes foi reservado pelos conservadores, que 

elas não precisam de mais nada além de obedecer aos 

maridos e ter filhos, que usam o véu espontaneamente e 

que precisam dos homens para se sentir protegidas. 

Enfim, que tudo se justifica pela tradição cultural. 

 

9 Não há dúvida de que essa argumentação 

obscurantista deve ser vigorosamente rejeitada, pois os 

direitos humanos são universais, não importando a 

região do mundo de que se trate. 

 

10 Definitivamente, mulheres não conseguem ser felizes 

na condição análoga à de escrava. 

 

11 A mulher no islã não tem direitos sexuais. Muitas são 

submetidas à mutilação genital. Tampouco tem direitos 

patrimoniais, intelectuais ou mesmo de livre locomoção. 

Não podem dirigir veículo. Não podem mostrar os 

cabelos, não podem usar roupas que realcem as formas 

do corpo e são obrigadas a cobrir-se da cabeça aos pés 

para sair às ruas. 

 

12 A revolução "democrática", seja no Egito, seja na 

Líbia ou em qualquer outro país majoritariamente 

islâmico, corre o risco de não contemplar a mulher, 

deixando de assegurar a igualdade de direitos. E não 

pode haver democracia com burca. 
 

LUIZA NAGIB ELUF é procuradora de Justiça do 

Ministério Público de São Paulo. Foi secretária nacional 

dos Direitos da Cidadania no governo FHC e subprefeita 

da Lapa na gestão Serra/Kassab. É autora de "A Paixão 

no Banco dos Réus" e de "Matar ou Morrer - O Caso 

Euclides da Cunha", entre outros. 
Extraído de http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2703201108.htm  

 

01) Analise as seguintes assertivas: 

 

I. No 2º parágrafo afirma-se a impossibilidade de 

consolidação das democracias sem a ampliação da 

influência religiosa na constituição de um estado 

laico. 

II. No 6º parágrafo as análises realizadas que relegam a 

mulher não podem ser consideradas como 

representativas da real conjuntura social nos países 

islâmicos.    

III. No 12º parágrafo é defendida a ideia de que a 

condição pra que haja democracia é dar a todos 

direitos e deveres de forma isonômica.   

 

Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se 

afirma em: 

(A) I 

(B) II 

(C) I e II 

(D) II e III 

 

02) Considerando-se o contexto, traduz-se 

inadequadamente o sentido de um vocábulo em: 

 

(A)  (...) Não há dúvida de que essa argumentação 

obscurantista (9º parágrafo) = incipiente 

(B)  (...) qualquer outro país majoritariamente islâmico, 

corre o risco de não contemplar a mulher... (12º 

parágrafo) = em sua maioria 

LÍNGUA PORTUGUESA 






 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ – PI                                                                                                                  CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

Instituto Machado de Assis – IMA        3 

 

(C) (...) é impossível prever qual a influência dos 

cânones religiosos... (2º parágrafo) = líderes  

(D) (...) Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar 

promete conduzir o Egito às eleições... 

(2ºparágrafo) = destituído 

 

03) No que se refere à concordância verbal, está 

inteiramente INCORRETA a frase contida na 

opção: 

 

(A) Informar e esclarecer trará esperança ao povo do 

Oriente.    

(B) Cabe ao Estado Democrático garantir direitos à 

sociedade e proteger o cidadão.  

(C) Nos parágrafos do texto “Não há democracia com 

burca” tratam-se de questões extremamente 

polêmicas e globais.  

(D) Louva-se a intolerância com a ascensão de 

ditadores, porque se temem os direitos 

democráticos no Oriente.  

 

04) Em relação à derrubada de ditadores nos países do 

Oriente e o efetivo exercício da liberdade, a autora 

considera que: 

 

(A) Não poderá haver qualquer relação uma vez que os 

interesses financeiros sobrepõe-se aos interesses 

religiosos, o que acabará constituindo uma falsa 

democracia.   

(B) A derrubada, por si só, de ditadores não é capaz de 

garantir a liberdade plena e o exercício de direitos a 

todos nesses países, uma vez que a mulher é 

relegada. 

(C) Para ter efeito positivo, ao tempo em que os 

ditadores sucumbem as liberdades individuais 

deveriam ser asseguradas às classes religiosas e 

só depois ao restante do povo. 

(D) Uma intervenção exterior se faz necessária, de 

forma a tornar possível a consolidação da 

democracia no oriente. 

 

05) No quarto parágrafo, o elemento sublinhado na 

construção: 

 

(A) que lhes cobre o corpo (refere-se às mulheres) 

(B) Amordaçadas, apenas com os (refere-se aos 

extremistas religiosos) 

(C) elas querem participar (refere-se às entidades 

democráticas) 

(D) As maiores vítimas da repressão (refere-se ao 

termo comunidades muçulmanas) 

 

 

 

 

 

 

06) A opção que contém um livre comentário escrito 

com lógica, correção e clareza a respeito do texto 

é:  

 

(A) Do ponto de vista da autora, a verdadeira 

democracia só será realmente consolidada nos 

países do Oriente, ou em qualquer outro, se houver 

a participação efetiva das mulheres como 

detentoras de direitos. 

(B) Não obstante a razoabilidade no comedimento da 

expressão de ideias a autora reveste seu 

pensamento de fundamental principio: não haverá 

democracia sem a participação efetiva das 

mulheres. 

(C) Entende a autora que a democracia está 

intimamente ligada aos aspectos concernentes a 

direitos iguais tanto para homens como mulheres, 

pois a simples disposição de ditadores não garante 

direitos a todos. 

(D) É ponto pacifico na visão da autora de que a 

interdependência entre os pressupostos 

democráticos e os direitos básicos das mulheres 

nas comunidades mulçumanas são fundamentais 

para o processo democrático.  

 

07) Em relação ao 3º parágrafo, a autora utiliza-se do 

termo “sublevados” para indicar:  

 

(A) O apoio que os políticos precisam para conduzir de 

forma pacífica a transição do governo.  

(B) o contraste presente na perspectiva de se criar um 

estado laico governado por extremistas.  

(C) A flagrante contradição entre a ideologia do estado 

e os direitos dos cidadãos. 

(D) Os rebeldes ou rebelados e a relação que a forte 

influência religiosa exerce sobre eles.  

 

08) Preencha corretamente os espaços abaixo e em 

seguida assinale a alternativa correspondente: 

A paz chegou inesperadamente______ subúrbio. 

Daqui_____ poucos anos, nenhum dos moradores se 

lembrará mais das chacinas que_______ tão pouco, 

marcavam a paisagem urbana. 

 

(A) Àquele; a; há. 

(B) Aquele; à; há. 

(C) Àquele; à; a. 

(D) Aquele; a; a. 
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09) Analise o seguinte texto: 
 

“Embora a maioria dos políticos fosse oposicionistas, um 

grande número de senadores votaram a favor, haja visto 

que esse foi um dos projetos que mais interessava aos 

munícipes maranhenses.”    
 

Em relação aos aspectos da concordância verbal 

podemos dizer corretamente que esse texto 

(A) Não apresenta erros. 

(B) Apresenta apenas um erro. 

(C) Apresenta dois erros apenas. 

(D) Apresenta apenas três erros. 
 

10) A relação entre o substantivo coletivo e seu 

conjunto referente está inadequadamente feita na 

alternativa: 
 

(A) Pandilha = malfeitores. 

(B) Réstia = alho. 

(C) Boana = mosquitos. 

(D) Récova = cavaleiros. 

 

 
 

 

 

11) Segundo o Regulamento Técnico da Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal 

- RIISPOA entende-se como granja leiteira: 

 

(A) O estabelecimento localizado, via de regra, em 

zona rural, destinado à produção do leite para 

consumo em natureza do tipo "C" e para fins 

industriais. 

(B) O estabelecimento destinado à produção, 

refrigeração, pasteurização, e engarrafamento para 

consumo em natureza de leite tipo "A". 

(C) O estabelecimento localizado, via de regra, em 

zona rural, destinado à produção do leite para o 

consumo em natureza do tipo "A" e para fins 

industriais. 

(D) O estabelecimento destinado à produção, 

refrigeração, pasteurização, e engarrafamento para 

o consumo em natureza de leite tipo "B" e "C". 

 

12) Segundo o Regulamento Técnico de Produção, 

identidade e qualidade do leite tipo "C", é 

considerado leite cru tipo "C": 

 

(A) O produto não submetido a qualquer tipo de 

tratamento térmico na fazenda leiteira onde foi 

produzido e integral quanto ao teor de gordura, 

transportado em vasilhame adequado e entregue 

em estabelecimento industrial adequado até as 

10:00h (dez horas) do dia de sua obtenção.  

(B) O produto integral quanto ao teor de gordura, 

mantido em temperatura ambiente pelo período 

máximo de 48h (quarenta e oito horas), e após o 

término da ordenha, transportado para 

estabelecimento industrial, onde deve apresentar, 

temperatura igual ou superior a 37° C. 

(C) O leite classificado quanto ao teor de gordura em 

integral, padronizado, semidesnatado ou 

desnatado, produzido, beneficiado e envasado em 

estabelecimento denominado Granja Leiteira. 

(D) O produto classificado quanto ao teor de gordura 

como integral, padronizado, semidesnatado ou 

desnatado, submetido à temperatura de 72 a 75°C 

durante 15 a 20s (quinze a vinte segundos), 

exclusivamente em equipamento, dotado de painel 

de controle com termo-registrador 

computadorizado. 

 

13) O Plano Nacional de Controle de Resíduos e 

Contaminantes – PNCRC é um programa Federal 

de inspeção e fiscalização de alimentos baseado 

em análise de risco, que visa verificar a presença 

de resíduos de substâncias químicas, como 

resíduos de medicamentos veterinários, de 

agrotóxicos ou afins, de contaminantes ambientais 

(ex: aflatoxinas) e de contaminantes inorgânicos 

(metais pesados). Quando confirmada a utilização 

de substâncias proibidas (Portaria Interministerial nº 

51, de 24 de maio de 1991), adotam-se os 

seguintes procedimentos: 

 

I. Notificar imediatamente o proprietário e coletar 

amostra em duplicata para análise. 

II. Após a análise das amostras, se o resultado for 

negativo, nenhuma ação é recomendada. Se o 

resultado for positivo, não cabe o recurso da 

análise da contraprova. 

III. Confirmado o resultado da análise pela prova, 

ficará o proprietário sujeito as sanções decorrentes 

de sindicância da Polícia Federal. 

 

Estão CORRETAS as alternativas: 

(A) I e II.  

(B) II e III. 

(C) III somente. 

(D) I e III.  

 

14) O pescado fresco/resfriado é a apresentação mais 

frequente em peixarias por todo o Brasil. O 

pescado fresco possibilita ao consumidor verificar a 

qualidade do alimento através do odor, textura e 

coloração. São características organolépticas ideais 

ao peixe fresco: 
 

(A) Superfície do corpo limpa, olhos transparentes, 

brilhantes e salientes, ocupando completamente as 

órbitas, escamas brilhantes, bem aderentes à pele. 

(B) Valvas fechadas e com retenção de água incolor e 

límpida nas conchas, cheiro agradável e 

pronunciado, carne úmida, bem aderente à concha, 

de aspecto esponjoso. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(C) Pele lisa sem escamas e úmida, olhos côncavos, e 

pouco pronunciados nas órbitas, carne consistente 

e ausência de qualquer pigmentação, cheiro 

próprio.   

(D) Superfície do corpo limpa, olhos transparentes, 

aspecto mutilado, traumatizado ou deformado, que 

apresente coloração, cheiro ou sabor anormal. 

 

15) De origem viral, a Língua Azul (LA) não é 

contagiosa, e afeta ruminantes domésticos e 

selvagens, tendo como vetores os dípteros do 

gênero Culicoides, a incidência é muito variável. A 

taxa de mortalidade e o grau de severidade dos 

sinais clínicos dependem da espécie em questão, 

da raça, e da idade do animal, do seu estado 

imunológico e do sorotipo infectates. Raramente 

acometem bovinos, entretanto, indiretamente, pode 

afetar a produção de leite. O programa nacional de 

Sanidade Animal prescreve para diagnóstico dessa 

patologia:  

 

(A) Imunodifusão em gel de agar, ou Ensaio 

Imunoenzimático de fase líquida. 

(B) Ensaio Imunoenzimático de fase líquida ou Teste 

de neutralização viral. 

(C) Antígeno Acidificado Tamponado ou Fluorescência 

com vírus neutralizado. 

(D) Fluorescência polarizada liquida, Rosa de Bengala, 

ou Imuno difusão em ágar gel. 

 

16) A gastrite parasitária de maior significado em 

animais, que acomete ovinos, caprinos, e outros 

ruminantes, é causada pelo 

_____________________, um parasita nematódeo 

de 2,5 a 3 cm de comprimento, chamado de 

“verme-de-mastro-de-barbearia” por suas fêmeas 

possuírem listras vermelhas e brancas.  

 

(A) Ostertagia circumcincta 

(B) Draschia magastoma 

(C) Haemonchus contortus 

(D) Ollulanus tricuspis 

 

17) Conhecido como o verme gigante do rim de cães é 

visto em cães com 2 anos ou mais. O nematódeo 

adulto habita a pelve renal, onde causa grave 

pielite hemorrágica ou purulenta, e obstrução 

ureteral. O parênquima renal pode ser destruído, 

transformando o rim num cisto que contém o 

nematódeo e exsudato purulento. Estas 

informações caracterizam: 

 

(A) Capillaria feliscati 

(B) Dioctophyma renale 

(C) Dictyocaulus renale 

(D) Histoplasma capsulatum 

 

18) As lesões microscópicas do sistema nervoso 

central são tipicamente não purulentas e incluem 

graus variáveis de leptomenigite e manguitos 

perivasculares com linfócitos, macrófagos, 

plasmócitos, microgliose, graus variáveis de 

degeneração neuronal e ganglioneurite. As lesões 

extraneurais incluem graus variáveis de 

sialoadenite não supurativa, acompanhada por 

necrose e presença de corpúsculo de Negri nas 

células epiteliais das glândulas salivares. Estes 

achados são sinais de qual patologia: 

 

(A) Leptospirose. 

(B) Tuberculose. 

(C) Doença de Borna. 

(D) Raiva. 

 

19) Sobre as formas de transmissão da Doença de 

Chagas: 

 

I. A forma vetorial ocorre pela passagem de parasitas 

de mulheres infectadas pelo Trypanossoma cruzi 

para seus bebês durante a gestação ou o parto.  

II. A forma transfusional/transplante: ocorre pela 

passagem por transfusão de sangue e/ou 

hemocomponentes ou transplante de órgãos de 

doadores infectados a receptores sadios.  

III. A forma vertical ou congênita ocorre pelo contato 

da pele ferida ou de mucosas com material 

contaminado durante manipulação em laboratório, 

em geral sem o uso adequado de equipamentos de 

proteção individual. 

IV.  A forma oral ocorre pela ingestão de alimentos 

contaminados com parasitas provenientes de 

triatomíneos infectados ou, ocasionalmente, por 

secreção das glândulas de cheiro de marsupiais 

(mucura ou gambá). 
 

Estão CORRETAS apenas: 

(A) I e II 

(B) II e IV 

(C) II somente. 

(D) I , III. 

 

20) Sobre o abastecimento de água em 

estabelecimentos produtores/industrializadores de 

alimentos: 
 

I. O órgão competente não poderá admitir variação 

das especificações químicas e físico-químicas 

diferentes das normais quando a composição da 

água do local o fizer necessário, e sempre que não 

se comprometa a sanidade do produto e a saúde 

pública. 

II. O vapor e o gelo utilizados em contato direto com 

alimentos ou superfícies que entram em contato 

direto com os mesmos não devem conter nenhuma 

substância que possa ser perigosa para a saúde ou 

contaminar o alimento. 
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III. A água potável que seja utilizada para produção de 

vapor, refrigeração e para apagar incêndios pode 

ser transportada pelas mesmas tubulações que 

conduzem água potável, podendo haver conexão 

transversal e processo de retrosfriagem. 

 

Estão INCORRETAS apenas: 

(A) II somente. 

(B) Todos os itens. 

(C) I e II 

(D) I e III 

 

21) O Serviço de Defesa Sanitária Animal coopera 

gratuitamente com os criadores. Assim sobre a 

assistência médico veterinária aos rebanhos, é 

CORRETO afirmar: 

 

(A) As vacinas e demais produtos biológicos usados na 

vacinação e tratamento dos rebanhos serão 

adquiridos pelo Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento, sendo inteiramente gratuita a 

aplicação pelos funcionários do SDSA. 

(B)  É de responsabilidade dos proprietários das 

fazendas o transporte dos funcionários por estrada 

de ferro aos seus estabelecimentos. 

(C) A assistência veterinária a que se refere o 

programa nacional de saúde animal no Brasil 

consiste na vacinação e revacinação dos rebanhos, 

identificação, profilaxia e tratamento de moléstias 

contagiosas, infectocontagiosas, parasitárias 

internas e externas. 

(D) As ações de vigilância veterinária executadas nas 

Zonas de Alta Vigilância de Febre Aftosa (ZAVs) 

deverão seguir somente as orientações específicas 

estabelecidas pela secretaria de saúde do 

município. 

 

22) Sobre os procedimentos ao atendimento às 

suspeitas de doença vesicular e aos focos de febre 

aftosa é INCORRETO afirmar: 

 

(A) Todo médico veterinário, que tenha conhecimento 

de casos suspeitos de doença vesicular, fica 

obrigado, em prazo não superior a 24 horas do 

conhecimento da suspeita, a comunicar o fato ao 

serviço veterinário oficial. 

(B) No caso de o notificante ser proprietário ou 

responsável pela exploração pecuária com casos 

suspeitos de doença vesicular, deverá interromper 

a movimentação dos animais, produtos e 

subprodutos de origem animal, até autorização por 

parte do serviço veterinário oficial. 

(C) A notificação da suspeita poderá ser efetuada 

pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação disponível, resguardado o direito de 

anonimato. 

 

(D) A Secretaria de saúde é responsável pela 

implantação de campanhas educativas de 

esclarecimento, informando e preparando a 

comunidade para imediata notificação de casos 

suspeitos de doença vesicular, ficando vedada a 

atuação do serviço medico veterinário oficial nesta 

função. 

 

23) São requisitos sanitários para emissão de guia de 

trânsito animal, destinados às exposições, feiras, e 

leilões, EXCETO: 
 

(A) Em equinos a vacinação contra a gripe equina (tipo 

A) é efetuada entre o mínimo de quinze (15) dias e 

o máximo de cento e oitenta (180) dias antes da 

data do início do certame, quando for o caso, de 

acordo com a situação epidemiológica da doença. 

(B) Em suínos nas exposições, feiras, e leilões 

realizados nas regiões onde a vacinação contra a 

Peste Suína Clássica é permitida, os suínos devem 

proceder de estabelecimentos onde não haja 

registro de PSC nos 180 dias anteriores à data de 

início do certame e devem comprovar a vacinação 

contra a PSC efetuada até 180 dias antes do início 

do certame. 

(C) Em ovinos para avaliar febre aftosa, é verificado a 

procedência de estabelecimento onde, nos 5 dias 

anteriores ao início do certame, não tenha sido 

constatado nenhum caso de febre aftosa, assim 

como nas circunvizinhanças do mesmo, nos 2 dias 

anteriores. 

(D) Em aves é avaliado a pulorose em teste laboratorial 

negativo realizado até (60) sessenta dias antes da 

data de início do certame, para aves em criação ou 

já adultas. 

 

24) O agente etiológico Bacillus anthracis é 

responsável por: 
 

(A) Carbúnculo Hemático. 

(B) Colibacilose. 

(C) Antracnose. 

(D) Scrapie. 

 

25) Matança de emergência é realizada quando, 

EXCETO:  
 

(A) Animais com fraturas. 

(B) Animais contusão generalizada.  

(C) Animais em decúbito forçado, sintomas nervosos. 

(D) Animais caquéticos. 

 

26) O fornecimento de água para os animais 

domésticos é de suma importância na sua 

produção  devendo ser fornecida aos animais: 
 

(A) Suja e diariamente. 

(B) Potável, fresca e à vontade. 

(C) Sempre pela manhã e salobra. 

(D) Somente com abundância e salobra. 
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27) O uso de vacinas para imunizar os animais 

domésticos contra certas doenças requer certos 

cuidados ao serem adquiridas e usadas, exceto: 

 

(A) Verificar a conservação da vacina. 

(B) Utilizar vacina congelada. 

(C) Agita o frasco antes de usar. 

(D) Adquirir vacinas de fabricantes e estabelecimentos 

comerciais registrados. 

  

28) Medida preventiva para o controle do aparecimento 

de doenças nos animais domésticos: 

 

(A) Vacinação. 

(B) Quarentena. 

(C) Vermifugação. 

(D) Introdução de animais infectados com o rebanho 

existente. 

 

29) Define-se como um conjunto de conhecimentos que 

nos levam à medicina dos animais irracionais, 

particularmente os animais domésticos: 

 

(A) Agricultura. 

(B) Apicultura. 

(C) Veterinária. 

(D) Psicultura. 

  

30) O fornecimento de águas salobras para os animais 

domésticos acarreta graves consequências, exceto: 

 

(A) Promovem mal estar. 

(B) Enfraquecimento. 

(C) Ganho de peso e aumento da produção. 

(D) Predisposição maior a infecção. 

  

31) Doença parasitária caracterizada pela presença de 

vermes nos intestinos, no estômago, fígado e 

pulmões, atingindo quase a totalidade do rebanho 

brasileiro: 

 

(A) Brucelose. 

(B) Pneumonia. 

(C) Verminose. 

(D) Febre aftosa. 

  

32) Moléstia muito disseminada em nosso meio, 

produzida oela larva da taenia solium(solitária), e 

cuja larva parasita os músculos dos suínos: 

 

(A) Cisticercose. 

(B) Sarna. 

(C) Febre aftosa. 

(D) Esofagostomose. 

  

 

 

 

33) Trata dos preceitos para evitar doenças: 

 

(A) Prognóstico. 

(B) Diagnóstico. 

(C) Profilaxia. 

(D) Farmacologia. 

  

34) Entre o momento em que o germe penetra no 

organismo e aquele em que aparecem os primeiros 

sintomas da infecção é conhecido como: 

 

(A) Período de doença. 

(B) Período de incubação. 

(C) Período de tratamento. 

(D) Período de prognóstico. 

  

35) Enfermidade contagiosa para os animais 

domésticos: 

 

(A) Febre aftosa. 

(B) Mastite. 

(C) Papilomatose. 

(D) Berne. 

 

36) Quando o rebanho bovino estiver em um estado 

livre de febre aftosa, terá inúmeras vantagens, 

exceto: 

 

(A) Garantia de comércio de carnes e derivados para 

qualquer parte do país. 

(B) Novas possibilidades de negócio para cada criador. 

(C) Valorização do rebanho bovino. 

(D) Impossibilidade de comercializar carne bovina para 

outros estados. 

 

37) É uma infecção virótica do sistema nervoso central, 

que ocorre em todos animais de sangue quente, 

sendo transmitida pela mordida de animais 

infectados: 

 

(A) Botulismo. 

(B) Raiva. 

(C) Linfadenite caseosa. 

(D) Ectima contagioso. 

  

38) Entre os animais pecuários, o gado bovino é o mais 

acometido pela raiva, esta doença apresenta os 

seguintes sintomas, exceto: 

 

(A) Flacidez da cauda. 

(B) Salivação profusa. 

(C) Estomatite dolorosa. 

(D) Aparência tensa e de alerta. 

  

 

 

 






 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ – PI                                                                                                                  CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

Instituto Machado de Assis – IMA        8 

 

39) O controle da raiva nos animais domésticos deve 

ser com a vacinação, esta vacina deve ser 

aplicada: 

 

(A) 2 em 2 anos. 

(B) 6 em 6 meses. 

(C) Uma vez por ano. 

(D) 3 em 3 meses. 

  

40) As doenças altamente contagiosas podem ser 

transmitidas de várias formas para os animais 

domésticos. A alternativa que não representa uma 

forma de transmissão de doenças é: 

 

(A) Água. 

(B) Alimentos. 

(C) Saliva. 

(D) Seringa descartável. 

 

 







