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I N S T R U Ç Õ E S 
 

Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, apontando qualquer 
falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar conhecimento dos assuntos em questão. 
3. Em cada questão apenas uma das alternativas é correta. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no 

“CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Questões que contenham 
respostas com rasuras ou mais de uma alternativa assinalada serão anuladas. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas, contado a partir do sinal do início da mesma. O 
tempo mínimo de permanência na sala é de 1 (uma) hora, transcorrido este período o candidato poderá 
retirar-se e levar o caderno de questões. 

6. Os candidatos deverão entregar o cartão resposta e assinar a Ata/Lista de Presença para serem 
liberados. 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 30 (trinta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados 

das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, 
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta 
na última folha da prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no “CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para 
conferência e lacre dos cartões resposta. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
 

Disciplina Nº de questões Pontuação por questão 

Parte I – Língua Portuguesa 10 (dez) questões  2 (dois) pontos 

Parte II – Saúde Pública 10 (dez) questões  2 (dois) pontos 

Parte III - Conhecimento Específico  10 (dez) questões  4 (quatro) pontos 

. 
03/02/2013 

 
Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS 

Site: http://www.unijui.edu.br/asc/concursos-publicos 
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Parte I – Língua Portuguesa 

(cada questão correta equivale a 2 (dois) pontos) 
 
 

Medíocres distraídos 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Leio com tristeza sobre quanto países como Coreia do Sul e outros estimulam o ensino básico, 
conseguem excelência em professores e escolas, ótimas universidades, num crescimento real, aquele 
no qual tudo se fundamenta: a educação, a informação, a formação de cada um. Comparados a isso, 
parecemos treinar para ser medíocres. Como indivíduos, habitantes deste Brasil, estamos conscientes 
disso, e queremos — ou vivemos sem saber de quase nada? Não vale, para um povo, a desculpa do 
menino levado que tem a resposta pronta: “Eu não sabia", “Não foi por querer”. Pois, mesmo com a 
educação — isto é a informação — tão fraquinha e atrasada, temos a imprensa para nos informar. A 
televisão não traz só telenovelas ou programas de auditório: documentários, reportagens, notícias, nos 
tornam mais gente: jornais não ____ só coluna policial ou fofocas sobre celebridades, mas  nos  deixam 
a par e nos integram no que se passa no mundo, no país, na cidade. 

Alienação é falta grave: omissão ______ burrice, futilidade é um ____. Por omissos votamos 
errado ou nem votamos, por desinformados não conhecemos os nossos direitos, por fúteis não 
queremos _________, não sabemos da qualidade na escola do filho, da saúde de todo mundo, da 
segurança em nossas ruas. O real crescimento do país e o bem da população passam ao largo de 
nossos interesses. Certa vez escrevi um artigo que deu título a um livro: “Pensar é transgredir”. 
Inevitavelmente me perguntam: “Transgredir o quê?”. Transgredir a ordem da mediocridade, o deixa pra 
lá, o nem quero saber, nem me conte, que nos dá a ilusão de sermos livres e leves como na beira do 
mar, pensamento flutuando, isso é que é vida. Será? Penso que não, _______ todos, todos sem 
__________, somos prejudicados pelo nosso próprio desinteresse. 

Nosso país tem tamanhos problemas que não dá para fingir que está tudo bem, que somos os 
tais, que somos modelo para os bobos europeus e americanos, que aqui está tudo funcionando bem, e 
que até crescemos. Na realidade, estamos parados, continuamos burros, doentes, desamparados, ou 
muito menos burros e doentes e desamparados do que poderíamos estar. Já estivemos em situação 
pior? Claro que sim. Já tivemos escravidão, a mortalidade infantil era assustadora, os pobres sem 
assistência, nas ruas reinava a imundície, não havia atendimento algum aos necessitados (hoje há 
menos do  que  deveria, mas existe). Então, de certa forma, muita coisa melhorou. 
Mas poderíamos estar melhores, só que não parecemos interessados. Queremos, aceitamos, pão e 
circo, a Copa, a Olimpíada, a balada, o joguinho, o desconto, o prazo maior para nossas dívidas, o não 
saber de nada sério: a gente não quer se incomodar. Ou pior: nós temos a _________ de que não 
adianta mesmo.  

Mas na verdade temos medo de sair ___ ruas, nossas casas e edifícios têm porteiro, guarda, 
alarmes e medo. Nossas escolas são fraquíssimas, as universidades péssimas, e  o  propósito parece 
ser o de que isso ainda piore. Pois, em lugar de estimularmos os professores e melhorarmos 
imensamente a qualidade de ensino de nossas crianças, baixamos o nível das universidades, forçando 
por vários recursos a entrada dos mais despreparados, que naturalmente vão  sofrer ao cair na 
realidade. Mas ___ esses mais sem base, porque fizeram uma escola péssima ou ruim, dizem  que  
terão tutores no curso superior para poder se equilibrar e participar com todos. Porque nós não lhes 
demos condições positivas de fazer uma boa escola, para que pudessem chegar ao ensino  superior 
pela própria capacidade, queremos band-aids ineficientes para fingir que está tudo bem.  

Não se deve baixar o nível em coisa alguma, mas elevar o nível em tudo. Todos, de qualquer 
origem, cor, nível cultural e econômico ou ambiente familiar, têm direito ___ excelência que não lhes 
oferecemos, num dos maiores enganos da nossa história. Não precisamos viver sob o melancólico 
império da mediocridade que parece fácil e inocente, mas trava nossas capacidades, abafa nossa 
________, e nos deixa tão agradavelmente distraídos. 

(Lya Luft. In: Revista Veja, edição 2298 de 05/12/2012) 
 
 

1. As palavras que preenchem, respectivamente, as lacunas nas linhas 13/44, 19 e 29, estão grafadas de 
forma correta na alternativa: 

a) lucides – excessão – sensação. 
b) lucidez – escessão – sensação. 
c) lucides – exceção – sensassão. 
d) lucidez – exceção – sensação. 
e) lucidez – esceção – senssação. 
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2. As lacunas nas linhas 31, 36 e 41 são preenchidas, correta e respectivamente, pelas palavras que formam a 
alternativa: 

a) as – a – à. 
b) às – a – à. 
c) às – à – a. 
d) as – à – a. 
e) às – à – à. 
 
3. Em relação à grafia das palavras, para preencher correta e respectivamente os espaços nas linhas 9, 11, 

11, e 18, deve-se usar as palavras que formam a alternativa: 
a) tem (linha 9) – trás (linha 11) – mau (linha 11) – porque (linha 18). 
b) têm (linha 9) – trás (linha 11) – mal (linha 11) – porque (linha 18). 
c) têm (linha 9) – traz (linha 11) – mal (linha 11) – porque (linha 18). 
d) tem (linha 9) – trás (linha 11) – mau (linha 11) – porque (linha 18). 
e) têm (linha 9) – traz (linha 11) – mal(linha 11) – por que (linha 18). 
 
4. Leia atentamente as asserções a seguir sobre o texto: 
I – A televisão tem um papel importante na sociedade, pois veicula informações. 
II – A realidade brasileira não apresentou mudanças nos últimos anos. 
III – As pessoas aceitam o que lhes é colocado uma vez que acreditam que não há possibilidade de mudança e 

por não quererem se importunar. 
A alternativa correta é: 
a) apenas I. 
b) apenas II. 
c) apenas III. 
d) apenas I e III. 
e) apenas II e III. 
 
5. A relação coesiva destacada nas alternativas a seguir está incorreta em: 
a) “aquele no qual” (linhas 2 e 3)/ refere-se ao “crescimento real” (linha 2). 
b) “lhes” (linha 41)/ retoma “qualquer origem” (linhas 40 e 41). 
c) “isso” (linha 33)/ refere-se ao fato de “as escolas serem fraquíssimas e as universidades péssimas” (linha 32). 
d) “lhes” (linha 37)/ refere-se a “esses mais sem base” (linha 36). 
e) “que” (linha 35)/ retoma “mais despreparados” (linha 35). 
 
6. Assinale a alternativa que não está em acordo com as ideias do texto: 
a) A autora afirma claramente que o Brasil está treinando para ser medíocre. 
b) Há pessoas que entendem que a programação televisiva brasileira resume-se a telenovelas e programas de 

auditório. 
c) O fato de haver desinteresse em relação à realidade do país é prejudicial a toda a população. 
d) As pessoas preferem iludir-se de que está tudo bem, a fim de não se incomodarem. 
e) Coreia do Sul e outros países, ao contrário do Brasil, estimulam a educação básica. 
 
7. Leia atentamente o trecho e as asserções a seguir: “Pois, mesmo com a educação — isto é a informação — 
tão fraquinha e atrasada, temos a imprensa para nos informar” (linhas 6 e 7). 
I – A autora está afirmando que a educação é informação. 
II – Os travessões servem para marcar uma ideia intercalada. 
III – Se fosse usada vírgula após “isto é”, não haveria alteração no sentido do enunciado. 
IV – A autora está afirmando que a educação é fraca e atrasada, porém é possível informar-se por meio da 

imprensa. 
A alternativa correta é: 
a) apenas I e II. 
b) apenas I, II e III. 
c) apenas II e IV. 
d) apenas II, III e IV. 
e) apenas III e IV. 
 
 






4 

 

8. Releia atentamente texto e leia as asserções a seguir: 
I – Ao usar “deste Brasil” (linha 4), entende-se que a autora está em solo brasileiro. 
II – No entendimento da autora, há programas bons e ruins na televisão brasileira. 
III – As palavras alienação, omissão e futilidade (linha 11) são usadas como sinônimas no texto. 
IV – No trecho “...nossas casas e edifícios têm porteiro, guarda, alarmes e medo” (linhas 31 e 32) há presença de 

linguagem conotativa. 
A alternativa correta é: 
a) apenas I e II. 
b) apenas I, II e III. 
c) apenas II e IV. 
d) apenas I, II e IV. 
e) apenas III e IV. 
 
9. Assinale a alternativa em que se faz afirmação errada sobre o sujeito das orações destacadas: 
a) Em “Leio com tristeza sobre quanto países como Coreia do Sul e outros estimulam o ensino básico...” (linha 

1) há duas orações, sendo o sujeito da primeira OCULTO, já que, mesmo não estando explícito, é possível 
identificá-lo; e o da segunda é COMPOSTO, pois a afirmação feita é sobre “Coreia do Sul e outros”. 

b) Na oração “Então, de certa forma, muita coisa melhorou” (linha 26) o sujeito é SIMPLES, uma vez que se faz 
uma afirmação sobre “muita coisa”. 

c) Em “...conseguem excelência em professores e escolas, ótimas universidades, num crescimento real” (linha 
2) o sujeito é INDETERMINADO uma vez que o verbo está na 3ª pessoa do plural e não se sabe sobre quem 
se faz a afirmação. 

d) Na oração “Nosso país tem tamanhos problemas...” (linha 20) o sujeito é SIMPLES, pois se afirma algo sobre 
“nosso país”. 

e) Em “O real crescimento do país e o bem da população passam ao largo de nossos interesses” (linhas 14 e 
15) há um sujeito COMPOSTO, uma vez que há dois núcleos. 

 
10. Leia atentamente as asserções sobre o texto: 
I – Ao afirmar “Por omissos votamos errado ou nem votamos”, o uso da conjunção OU coloca o fato de não votar 

com consequências tão sérias quanto o fato de votar errado. 
II – Ao usar “MESMO COM a educação tão fraquinha e atrasada...” (linhas 6 e 7), há uma relação semântica de 

CONCESSÃO, já que se a educação é fraca e atrasada, não se esperaria que houvesse meios de se 
conseguir informação. 

III – A conjunção POIS (linha 33) introduz uma EXPLICAÇÃO. 
A alternativa correta é: 
a) apenas I. 
b) apenas II. 
c) apenas I e III. 
d) apenas II e III. 
e) I, II e III. 

Parte II – Saúde Pública 
(cada questão correta equivale a 2 (dois) pontos) 

 
 

11. No Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal em seu art. 161, descreve 
que animais novos serão condenados nos seguintes casos: 
a) Quando a carne tem aparência aquosa, flácida, dilacerando-se com facilidade, e, não permitindo a perfuração. 
b) Quando a carne se apresenta de coloração vermelho-claro. 
c) Quando o desenvolvimento muscular, considerando-se em conjunto, é incompleto e as massas musculares 

apresentam ligeira infiltração serosa ou pequenas áreas edematosas. 
d) Quando a gordura peri-renal não é edematosa, de cor amarelo-ouro ou de um vermelho-claro, mostrando 

apenas algumas ilhotas de gordura. 
e) Quando a carne tem aparência aquosa, rígida, não se dilacerando com facilidade e permitindo a perfuração. 
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12. O Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) determina: 
a) Havendo suspeita de carbúnculo hemático em um lote, os animais suspeitos devem ser isolados por 24 horas 

para observação, podendo prosseguir com o abate dos demais animais do lote normalmente. 
b) É necessário um tempo de permanência mínima de 48 horas em descanso, jejum e dieta hídrica nos depósitos 

do estabelecimento antes do abate. 
c) O abate de suínos não castrados ou com sinais de recente castração não é permitido. 
d) Proíbe o abate de fêmeas gestantes com mais de dois terços do tempo gestacional normal, assim como as de  

parto ou aborto ocorridos há menos de 20 dias. 
e) A carne de animais com hipertermia ou hipotermia poderá ser utilizada para consumo humano caso, após 

observação por 12 horas, ocorra normalização da temperatura. 
 
13. É proibida a matança em comum de animais com suspeita de algumas infecções, verificadas durante a 
inspeção “ante-mortem”. Dentre as alternativas abaixo, qual identifica doenças que, após confirmação, demandam 
sacrifício imediato em área apropriada, distinto manuseio da carcaça, além da anotação de procedência e áreas 
percorridas pelos animais para informar à autoridade regional, objetivando efetiva implementação de medidas 
sanitárias. 
a) Babesiose e brucelose. 
b) Doença de Newcastle e doença de Aujezsky. 
c) Artrite infecciosa e enterite septicêmica. 
d) Ruiva e mormo. 
e) Tripanossomíase e encefalomielite infecciosa. 
 
14. Sobre as técnicas de conservação de alimentos, pode-se afirmar: 
a) A defumação confere propriedades organolépticas especiais ao produto, mas favorece a rancificação pela 

presença de substâncias antioxidantes. 
b) A desidratação apresenta ação bacteriostática pela eliminação da água disponível no alimento, aumentando 

consideravelmente o tempo de vida útil. 
c) Na refrigeração, o alimento é mantido em temperatura ligeiramente inferior a 0°C, o que impede a ação 

enzimática e a multiplicação microbiana. 
d) Durante a liofilização, ocorre evaporação sob baixa pressão, o que favorece a oxidação e consequente 

alteração química. 
e) No congelamento rápido são produzidos cristais muito grandes, com rompimento da estrutura celular no 

descongelamento. 
 
15. Entre os Serviços de Vigilância Sanitária, a investigação de surtos de origem alimentar, conhecidos como 
ETA (Enfermidades Transmitidas por Alimentos) é de fundamental importância para determinar o agente etiológico 
e, com isso, colaborar nos trabalhos de tratamento, controle e prevenção destes. Frente ao exposto, é incorreto 
afirmar que: 
a) a salmonelose pode ser considerada a mais importante zoonose em nível mundial, sendo como as ETA, de alta 

expressividade. 
b) no planejamento das ações de prevenção e controle das ETA, a educação em saúde se constitui em uma 

ferramenta fundamental. 
c) entre os agentes causadores de ETA temos: bactérias, protozoários, fungos, vírus e príons, sendo as bactérias 

responsáveis pelos surtos mais comuns e frequentes.  
d) a verdadeira incidência de surtos deve-se aos micro-organismos aeróbicos que não produzem esporos nos 

alimentos e à falta de controle da matéria-prima destes. 
e) as boas práticas de fabricação e o Hazard Analysis and Critical Points (HACCP) se constituem em excelentes 

ferramentas para a prevenção e o controle de algumas ETA, onde alimentos processados são incriminados. 
 

16. A leptospirose é uma infecção aguda, potencialmente grave, causada por uma bactéria do gênero Leptospira, 
que é transmitida por animais de diferentes espécies para os seres humanos. Assinale a alternativa que contém as 
formas mais comuns de contágio de Leptospirose aos humanos. 
a) Contato direto com fezes, e fômites contaminados. 
b) Ingestão de leite pasteurizado e contato direto com animais infectados. 
c) Contato com leite cru contaminado e contato direto com animais infectados. 
d) Contato com urina e conteúdo uterino infectado. 
e) Contato com a saliva e as fezes de animais contaminados. 
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17. De acordo com o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicado aos 
estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos, a “operação de redução, por método físico ou agente 
químico, do número de microrganismos a um nível que não comprometa a segurança alimentar”, é denominada: 
a) esterilização. 
b) desinfecção. 
c) antissepsia. 
d) assepsia. 
e) limpeza. 

 
18. No Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal em seu art. 171, descreve 
os critérios sanitários e a destinação adequada para carnes fermentadas (carnes febris). São eles: 
a) Quando apresentem alterações musculares acentuadas e difusas, bem como quando exista degenerescência 

do miocárdio, fígado, rins ou reação do sistema linfático, acompanhado de alterações musculares. 
b) Quando as carcaças em de processo putrefativo avançado, ainda que em área muito limitada. 
c) A rejeição será também total, quando o processo coexista com lesões inflamatórias de origem gástrica ou 

intestinal e, principalmente, quando se tratar de vitelos, suínos e equídeos. 
d) Faz-se rejeição parcial quando a alteração é limitada a um grupo muscular e as modificações musculares são 

pouco acentuadas, com negatividade do exame microscópico direto. 
e) A rejeição será total quando existirem lesões na pele que possam gerar processos inflamatórios posteriores. 
 
19. A enfermidade em bovinos apresenta encefalite com alteração do tronco cerebral e dos nervos cranianos, 
pode ocorrer aborto que geralmente é concentrado no último trimestre de prenhez. Oftamite/uveíte podem ocorrer 
em forma de surto, principalmente em bovinos alimentados com silagem. A transmissão ocorre através da 
ingestão de alimento contaminado. O microrganismo patogênico é intracelular facultativo e pode infectar células 
intestinais, por endocitose direta.  Este patógeno pode multiplicar-se a temperaturas de -4ºC até 45ºC, porém a 
temperatura ideal de crescimento situa-se entre 30 e 37ºC. Em humanos pode ocorrer como doença esporádica 
ou surto alimentar que produz a doença septicêmica, meningoencefalite e aborto, caracterizando-se como um 
problema de saúde pública, principalmente evidenciado entre os manipuladores de carne crua. 
Assinale a alternativa que contenha o nome dado à enfermidade a qual o texto acima se refere: 
a) Leptospirose. 
b) Leishmaniose.  
c) Campilobacteriose. 
d) Listeriose. 
e) Encefalopatia Espongiforme Bovina. 
 
20. Sobre Dengue é correto afirmar que: 
a) É a principal arbovirose humana. 
b) Produz resposta imunológica cruzada nas pessoas infectadas. 
c) É uma doença caracterizada por ser estritamente rural. 
d) É transmitida por mosquitos pouco adaptados ao frio, por isso não existem no Rio Grande do Sul. 
e) Possui vacina preventiva, a qual é distribuída à população quando há surto da doença. 

 
 
 

Parte III - Conhecimento Específico 
(cada questão correta equivale a 4 (quatro) pontos) 

 
 

21. As perdas econômicas causadas pela Diarréia Viral Bovina são conhecidas mundialmente e possui grande 
importância no rebanho bovino brasileiro, por diminuir os índices produtivos e encarecer a cultura. Qual alternativa 
contém a descrição correta do agente etiológico desta enfermidade? 
a) Enterovírus da família Picornaviridae denominado Vírus da Diarréia Viral Bovina 
b) Parapoxvírus da família Poxviridae, chamado Vírus da Diarréia Viral Bovina 
c) Rotavírus da família Reoviridae, denominado Vírus da Diarréia Viral Bovina 
d) Pestivírus da família Flaviviridae, chamado Vírus da Diarréia Viral Bovina 
e) Herpesvírus tipo 2, denominado Vírus da Diarréia Viral Bovina. 
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22. A raiva é uma doença de grande importância, principalmente pelo risco que representa aos humanos e por ser 
uma doença sempre fatal. Após a penetração do vírus da raiva pelo local da mordedura de um animal raivoso o 
vírus se multiplica primeiramente nos tecidos musculares próximos a lesão para em um segundo momento 
alcançar as terminações nervosas por onde chegam por movimentos passivos até o Sistema Nervoso Central. 
Nesta fase a resposta imunológica é mínima e níveis altos de anticorpos apenas serão observados nas fazes 
terminais da doença. Neste sentido é de grande importância a imunização prévia dos animais sob risco de 
exposição ao vírus.  Assinale a alternativa que represente o protocolo vacinal para raiva, recomendado para 
bovinos em área de risco. 
a) Vacinas inativadas, administrada, em bezerros de mães vacinadas, aos 4 e aos 10 meses de idade, com 

reforço anual. 
b) Vacinas atenuadas, administrada em bezerros de mães não vacinadas, aos 2 e aos 5 meses de idade, com 

reforço anual. 
c)  Vacinas atenuadas, administrada, em bezerros de mães não vacinadas, aos 17 dias de idade, com reforço 

anual. 
d) Vacinas inativadas, administrada, em bezerros de mãe não vacinadas, aos 4 e aos 10 meses de idade, com 

reforço semestral. 
e) Vacinas inativadas, administradas apenas em animais adultos, 2  e 1 mês antes do parto. 
 
23. As doenças respiratórias dos eqüinos são responsáveis em grande parte, juntamente com as doenças 
articulares por déficits no desempenho de animais destinados a esportes. Entre as doenças do sistema respiratório 
equino, podemos citar a Arterite Viral Eqüina (AVE). Assinale a alternativa que se refere a AVE. 
a) Período de incubação com mais de 15 dias, corrimento nasal muco-purulento, tosse seca, faringite, edema de 

membros e em alguns poucos casos é evidenciado o aborto. 
b) Doença causada por S. equi equi, cursa com corrimento nasal abundante e de aspecto purulento, linfadenite 

craniana, podendo haver a abscedação de linfonodos, tosse produtiva e dispnéia. 
c) Enfermidade enzoótica de período de incubação curto com cerca de 3 dias, evolução clínica de 7 dias, produz 

corrimento nasal seroso e discreto, linfadenite craniana e tosse seca grave com vocalização. 
d) Período de incubação de 2 a 10 dias, evolução clínica de até 5 dias, presença de corrimento nasal 

sanguinolento, acentuada linfadenite craniana, tosse e aborto nas éguas em diferentes estágios gestacionais. 
e) Período de incubação de 1 a 6 dias, evolução clínica de até 8 dias, presença de corrimento nasal 

seroso/purulento, discreta linfadenite craniana, tosse, conjuntivite purulenta. Na forma grave pode levar alguns 
animais à morte e alguns poderão apresentar Anasarca, diarréia, icterícia e em cerca de 50% das éguas 
prenhes ocorre o aborto. 

 
24. Conhecida há milhares de anos, a tuberculose é uma das doenças infecciosas que mais mortes humanas tem 
causado em todo o mundo, ocasionando anualmente mais de 2 milhões de óbitos e 8 milhões de novos casos. O 
M. bovis, considerado por alguns cientistas uma variante evolutiva do M. tuberculosis, embora acometa humanos 
em uma menor proporção, representa um risco crescente, principalmente para pacientes imunodeprimidos e 
também por já terem sido diagnosticadas algumas culturas resistentes a antibióticos. Para conter o avanço da 
tuberculose no rebanho bovino e diminuir o risco da contaminação da população o governo Brasileiro instituiu o 
Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, que visa identificar os animais 
positivos e abatê-los. Para este diagnóstico, utiliza-se a tuberculinização dos animais. Assinale a alternativa 
correta: 
a) A tuberculinização de bovinos e bubalinos é um teste diagnóstico obrigatório, realizado por Médicos 

Veterinários, cuja área de atuação seja a prevenção de doenças infectocontagiosas. 
b) A tuberculinização cervical simples de bovinos e bubalinos é realizada com a administração de 1 ml de 

tuberculina bovina em uma área da região cervical previamente tricotomizada e que teve a espessura da pele 
medida. 

c) O teste diagnóstico tuberculínico baseia-se em uma reação de hipersensibilidade tardia. 
d) O diagnóstico de tuberculose em bovinos é realizado através da administração subcutânea de 0,1 ml de 

tuberculina na região da escápula, a pele do local da aplicação deve ser  previamente mensurada e marcada. 
e) A tuberculinização deve ser realizada por Médicos Veterinários habilitados pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), e deverá ser preconizado como teste de triagem, o teste da prega caudal 
em todos os rebanhos bovinos. 

 
25. Dos agentes etiológicos bacterianos que estão relacionados nas alternativas abaixo, qual deles é gram 
negativo e intracelular facultativo? 
a) Listeria monocytogenes 
b) Neospora caninum 
c) Brucella abortus 
d) Babesia bigemina 
e) Leptospira hardjo 
 
 






8 

 

 
 
26. Muitos medicamentos são aplicados de forma abundante em pequenos animais, sendo os antimicrobianos e 
anti-inflamatórios os mais utilizados. Dentre os efeitos colaterais mais comuns das sulfas e de anti-inflamatório não 
esteroidal cita-se respectivamente: 
a) Aborto e ataxia.  
b) Vômitos e diarreias. 
c) Cristalúria e vômito. 
d) Diarreia e sonolência. 
e) Cistite e alterações nas articulações.  
 
27. Em relação ao Haemochus, que causa grandes perdas produtivas e altos índices de mortalidade na 
ovinocultura, podemos afirmar que: 
a) É um parasita intracelular obrigatório de abomaso.  
b) Se localiza na mucosa do esôfago por isso também causa disfagia, consequentemente perda de peso. 
c) Tem como sinal clínico o edema submandibular devido à diminuição do hematócrito. 
d) Causa anemia hemolítica.  
e) O edema submandibular ocorre devido à hipoalbuminemia. 
 
28. Um dos principais sinais clínicos da babesiose é a anemia que poderá ser avaliada através de hemograma. As 
principais alterações hematológicas que poderemos encontrar em caso de babesiose são: 
a) anemia macrocítica hipocrômica, regenerativa. 
b) anemia hemolítica extravascular, reticulocitose e trombocitopenia moderada. 
c) anemia normocítica normocrômica, leucopenia e trombocitose. 
d) anemia macrocítica hipercrômica, leucocitose com neutropenia.  
e) anemia microcítica hipocrômica arregenerativa. 
 
29. Você é chamado para atender um canino, 5 anos de idade, com anorexia, anemia, febre, icterícia e 
sangramento na borda das orelhas. O animal é de região rural e se apresenta com perda de peso e com 
carrapatos. Não tem apoio de exames complementares para o momento. Qual o provável diagnóstico? 
a) Erlichiose.  
b) Babesiose.  
c) Rangeliose.  
d) Cinomose. 
e) Haemobartonelose. 
 
30. Marque a alternativa em que o nome científico da mosca corresponde ao nome popular: 
a) Gasterofilos nasalis: mosca nasal. 

b) Stomoxys calcitrans: mutucas. 
c) Oestrus ovis:mosca dos estábulos. 
d) Haematobia irritans: mosca do chifre. 
e) Cochliomyia hominivorax: mosca do berne. 

 







