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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

MÉDICO 

VETERINÁRIO  

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 
(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 
(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 
para depois do nome  com o qual se relaciona 

não provoca  alteração de sentido. 
(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 

(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 
verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 
derivação imprópria. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 

constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 
(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 

espelho não entendeu a pergunta desse 
último. 

(B) A personagem da primeira fala apresenta 
semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 
sentido de um outro texto da literatura infantil 

preexistente. 
(D) A ausência de interação entre as personagens 

foi resultante do uso de níveis de linguagem 

diferentes. 
 
15) Constitui uma afirmação correta sobre os 

elementos linguísticos do texto a indicada em 

 
(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 

verbo-nominal. 
(B) O plural de caráter é caráteres. 
(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 
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(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 

de verbo transitivo indireto. 
 

 

 

 

 

16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Um carneiro foi abatido, durante o 

processo de inspeção da carne desse 

animal, observou-se macroscopicamente 

a presença de abcessos nos linfonodos 

das regiões mediastínicas e mesentérica, 

notando-se também uma secreção com 

muco de aspecto caseoso. Foi feita uma 

análise laboratorial do conteúdo desses 

abcessos e constatou-se através do 

método de coloração GRAM, a presença 

de bacilos Gram positivos pleomórficos. 

Em ágar sangue esse micro-organismo 

cresceu em colônias apresentando 

características esbranquiçadas e 

hemolíticas, além da prova bioquímica 

catalase com resultado positivo. 

Passando por uma coloração de Albert-

Laybourn os bacilos se apresentaram com 

grânulos metacromáticos, porém não 

foram corados pelo método de coloração 

de Ziehl-Neelsen. Através dos exames 

laboratoriais empregados no material 

analisado, que micro-organismo 

infeccioso se enquadra nas 

características apresentadas? 

 

(A) Corynebacterium sp. 

(B) Leptospira sp. 

(C) Listeria sp. 

(D) Erysipelothrix sp. 

 

22) Mediante o decreto de nº 9.247, de 05 de 

dezembro de 1994, que ressalta a 

aprovação do Regulamento da Inspeção 

Sanitária e Industrial de Produtos de 

Origem Animal do Piauí, estabelecendo a 

classificação dos estabelecimentos de 

carnes e derivados. Com base nesse 

decreto assinale a alternativa que NÃO 

apresenta um estabelecimento com essas 

seguintes finalidades decretada por essa 

aprovação: 

 

(A) Fábrica de laticínios 

(B) Fábrica de conservas 

(C) Açougues 

(D) Charqueada 

 

 

 

 

 

 

23) A epidemiologia preocupa-se com o 
desenvolvimento de estratégias para as 

ações voltadas para a proteção e 
promoção da saúde da comunidade, 
constituindo um instrumento para o 
desenvolvimento de políticas no setor da 
saúde. Diante disso a reaparição de 
sintomas de uma doença em um animal, 

aparentemente curado, sem novo contato 
com o agente patogênico é: 

 
(A) Latência 

(B) Receptividade 
(C) Recorrência 
(D) Sensibilidade 

 
24) As atividades de vigilância 

epidemiológica da Raiva são 
fundamentais para o controle dessa 
patologia, entre essas atividades estar a 
monitoração da circulação viral através 
do envio de amostras de animais para 

laboratórios que foram a óbito através de 
um diagnóstico presuntivo para esta 
virose. Ao que se refere ao cuidado de 
manutenção da amostra viral perante 
uma situação em que não ocorra uma 
refrigeração adequada para o envio dessa 

amostra, esse material deverá ser 

acondicionado pela seguinte forma: 
 
(A) Imerso em solução de formaldeído 
(B) Imerso em solução de formaldeído com 

antibióticos 
(C) Imerso em solução salina e glicerina a 50% 

estéril 
(D) Etanol a 70% 
 
25) A tuberculose bovina é uma doença grave 

que é causada pela bactéria 
Mycobacterium bovis, essa patologia 
possui o tratamento inviável, já que o uso 

de antibióticos e agentes quimioterápicos 
para combater o agente etiológico é 
ineficaz. A ineficácia do uso de fármacos 
para o tratamento contra o M. bovis 
causador da tuberculose bovina é devido: 

 

(A) A cápsula que essas bactérias possuem, 
formando uma proteção e impedindo o 
mecanismo de atuação dos antibióticos e 
agentes quimioterápicos. 

(B) A alteração hereditária na sequência de 
nucleotídeos do DNA bacteriano da 
Mycobacterium bovis. 

(C) A parede celular dessas bactérias que é 
delgada e pobre em camada lipídica. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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(D) Ao folheto lipídico da parede das células do M. 

bovis que formam uma barreira eficaz contra 

a penetração de antibióticos e agentes 
quimioterápicos. 

26) Nas ciclozoones o agente necessita 
obrigatoriamente passar por duas 
espécies distintas de animais vertebrados 
para que o seu ciclo se complete. A 

respeito disso é considerada um tipo de 
ciclozoonose: 

 
(A) Babesiose 
(B) Complexo Teníase-Cisticercose. 
(C) Leishmaniose 

(D) Raiva 
 
27) A leishmaniose visceral é uma 

antropozoonose causada pelo protozoário 
tripanossomatídeo Leishmania chagasi. É 

transmitida por vetores invertebrados da 
espécie Lutzomia longipalpis e L. cruzi. 

 
1. Os estágios de vida conforme o ciclo da 

Leishmania são: amastigota, promastigota e 
tripomastigota 

2. No hospedeiro invertebrado são encontradas no 
intestino médio e anterior as formas 
paramastigotas, promastigotas livres e 

amastigotas metacíclicas  
 
3. Na picada o vetor invertebrado se infecta com a 

forma amastigota e essas se transformam em 
tripomastigotas, 

 

4. No hospedeiro vertebrado, as formas 
amastigotas de L.L. chagasi são encontradas 

parasitando células do sistema mononuclear 
fagocitário (SMF), principalmente macrófagos. 

 
Estão corretas: 
 

(A) Apenas 1, 2, e 3 
(B) Apenas 1, 2 e 4 
(C) Apenas a 4 
(D) Nenhuma das afirmações 
 
28) Sobre o controle do transito de animais e 

de produtos de origem animal assinale V 

para as sentenças verdadeiras e F para as 
sentenças falsas. 

 
(   ) Deve-se evitar que seja feita comercialização 

de animais 
(  ) Deve-se evitar a disseminação de doenças em 

frigoríficos abastecedores de mercado 
internacionais. 

(   ) Deve-se evitar a entrada de doenças em locais 
de concentração de animais, como feiras e 
exposições. 

(   ) Deve-se evitar a entrada de doenças 
contagiosas que não existam. 

 
A sequência correta é: 
 

(A) F, V, F, F 

(B) F, V, V, V 

(C) V, V, F, F 
(D) V, F, V, F 
29) Os certificados de registro concedidos 

para produtos veterinários e 

estabelecimentos que os fabriquem, em 

seu regulamento para o território 

brasileiro apresenta uma validade de dez 

anos, necessitando de uma renovação 

que deverá ser requerida no prazo de: 

 

(A) 86 dias da data do vencimento; 

(B) 102 dias da data do vencimento; 

(C) 120 dias da data do vencimento; 

(D) 155 dias da data do vencimento; 

 

30) A língua azul é uma patologia que 

acomete ovinos que são animais 

susceptíveis a esta enfermidade que tem 

como sinais clínicos febre, corrimento 

nasal de aspecto muco-purulento ou 

sanguinolento, mucosas nasal e oral com 

coloração avermelhada e edemas 

generalizados. Sobre essa enfermidade é 

correto afirmar: 

 

(A) É causada por um vírus do gênero Rotavirus 

com genoma constituído por RNA de fita 

simples da família Reoviridae; 

(B) É causada por um vírus do gênero Orbivirus 

com genoma constituído por RNA de fita dupla 

da família Reoviridae; 

(C) É causada por um vírus do gênero Lentivirus 

com genoma constituído por DNA de fita 

simples da família Rhabdoviridae; 

(D) É causada por um vírus do gênero 

Orthoreovirus com genoma constituído por 

DNA de fita dupla da família Reoviridae; 

 

31) A hidatidose é uma endoparasitose que 

acomete animais e o homem, o agente 

etiológico responsável por essa doença é: 

 

(A) Moniezia sp. 

(B) Taenia hydatigena 
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(C) Echinococcus granulosus 

(D) Cysticercus tenuicollis 

 

 

32) A inspeção sanitária de pescados e 

derivados é muito importante e o seu 

controle passa por uma série de normas 

determinadas pelo Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento – 

MAPA, em relação a isso a qualidade e a 

identidade do peixe fresco destinado para 

o comercio deve ser obtido de espécies 

saudáveis, possuindo qualidade 

apropriada para o consumo humano, 

convenientemente lavado e que passe 

pela conservação através da refrigeração 

mantendo uma temperatura próxima ao 

ponto de congelamento da água. Em 

relação as essas informações o peixe 

pode ser classificado em: 

 

(A) Inteiro e dissecado; 

(B) Eviscerado e dissecado 

(C) Disssecado e fatiado; 

(D) Inteiro e eviscerado;  

 

33) É uma enfermidade transmitida por 
dípteros hematófagos das espécies 
Tabanus sp. e Stomoxys calcitrans bem 
como por via iatrogênica a infecção 
envolve as células fagociticas 
(macrófagos e outros leucócitos), 

produzindo uma infecção persistente que 

causa febre, fraqueza, anemia severa, 
icterícia, petéquias nas mucosas e 
conjuntivas: 

 
(A) Mal das cadeiras 
(B) Anaplasmose 

(C) Anemia infecciosa equina 
(D) Habronemose equina 
 
34) A febre aftosa é uma doença 

caracterizada por alta morbidade que 
acomete bovinos, ovinos, caprinos, 
suínos e outros biungulados selvagens 

podendo causar mortalidade em animais 
jovens e perdas produtivas severas em 
adultos, sua transmissão entre os 

animais pode ocorrer de várias formas. 
As principais são a transmissão direta 
pelo contato de animais susceptíveis com 
animais infectados e por contato indireto, 

pelo contato dos animais com fômites ou 
subprodutos contaminados. Sobre isso 
podem ser considerados respectivamente 
como animais potencialmente 
disseminadores, eliminadores silenciosos 
e bastante sensíveis a infecção dessa 

virose: 

 

(A) Bovinos, Suínos e Caprinos 

(B) Suínos, Ovinos e Bovinos 
(C) Bovinos, Ovinos e Suínos 
(D) Ovinos, Suínos, Bovinos 
35) A entomologia veterinária é muito 

importante no estudo dos insetos de 

importância da medicina veterinária, 

entre eles os ectoparasitas da ordem 

díptera como as moscas que contribuem 

para a queda da produção animal. Sobre 

os seus conhecimentos em relação a 

esses insetos relacione: 

 

 

1. Gasterophilus nasalis                               

2. Cochliomyia hominivorax 

3. Oestrus ovis 

4. Dermatobia hominis 

5. Musca domestica 

 

(  ) Mosca de tamanho médio, suas larvas são 

parasitas obrigatórios de seios nasais dos seus 

hospedeiros se alimentando de secreção da 

mucosa inflamada. 

(  ) A fêmea oviposita em outras moscas ou 

mosquitos que carregam seus ovos até o 

hospedeiro. 

(  ) Possui peças bucais sugadoras, transporte 

forético de microorganismo. 

(   ) Tem como hospedeiro os equinos, migração 

larvas no piloro que podem obstruir ou dificultar  a 

passagem alimentar. 

(   ) As fêmeas depositam seus ovos em massas 

compactas (a cada 3 dias) sobre a pele ao redor de 

feridas ou qualquer lesão, instalando uma miíase 

primária, geralmente cutânea. 

 

A sequência correta é: 

 

(A) 3, 4, 5, 1, 2 

(B) 1, 2, 5, 3, 4 

(C) 1, 4, 2, 5, 3 

(D) 3, 2, 5, 1, 4 

 

36) A respeito da brucelose bovina assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) É uma doença endêmica no Brasil, tendo sido 

diagnosticada em alguns estados da 

Federação. 

(B) Hábitos de bovinos, como lamberem e cheirar 

animais recém-nascidos, ou mesmo feto 

abortados, principalmente por outras vacas, 

não favorecem a transmissão da bactéria. 
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(C) Nos bovinos a brucelose é considerada 

incurável e por isso é recomendado o abate de 

animais soropositivos. 

(D) As bactérias do gênero Brucella são pouco 

resistentes a fatores ambientais. 

 

37) A Leptospirose é uma zoonose causada 

por uma bactéria chamada Leptospira. Os 

roedores funcionam como reservatórios 

da bactéria, sendo esses animais os 

disseminadores da doença através de sua 

urina contaminada. O manejo ambiental é 

uma das principais medidas de prevenção 

e controle da leptospirose, a respeito 

disso, assinale a alternativa que indica 

medidas preventivas em relação a via de 

transmissão dessa doença: 

 

(A) Redução do risco de exposição de ferimentos 

às águas ou à lama de enchentes. 

(B) Imunização de animais domésticos com 

vacinas preparadas com sorovares 

prevalentes na região. 

(C) Segregação e tratamento de animais 

domésticos infectados e/ou doentes e controle 

de roedores. 

(D) Cuidados com a água para consumo humano 

direto, cuidados com os alimentos e limpeza 

da lama residual provocada por enchentes. 

 

38) Em relação a procedência de um teste 

sorológico, assinale a única alternativa 

que não explicaria um resultado negativo 

de um teste sorológico realizado em um 

animal. 

 

(A) Teste realizado no período inicial da doença no 

animal, quando seus anticorpos ainda 

estavam em baixa quantidade, não podendo 

ainda ser detectados. 

(B) Erro de manipulação no momento da 

realização do teste, como por exemplo erros 

de diluições. 

(C) Animal já vacinado contra o agente etiológico. 

(D) Animal imunologicamente comprometido. 

 

39) Analise as afirmações sobre o complexo 

teníase/cisticercose: 
 
I. O homem adquire cisticercose ao ingerir carne 

bovina ou suína crua ou mal passada, mas 
pode adquirir a teníase se não tomar os 
devidos cuidados. 

 
II. O suíno não causa cisticercose no homem. O 

homem é que causa cisticercose no suíno. 
 

III. Os suínos e bovinos possuem a tênia ou 

“solitária” e apenas o homem possui a fase 

adulta. 
 
(A) Apenas as alternativas I e III são falsas. 

(B) Apenas a alternativa II é falsa 

(C) Apenas a alternativa III é falsa. 

(D) Apenas as alternativas II e III são falsas 

40) O leite UAT (Ultra Alta Temperatura UHT) 

que passa pelo processo de 

homogeneização submetido de 2 a 4 

segundos, a uma temperatura 130º C, 

mediante um processo térmico de fluxo 

contínuo, imediatamente resfriado a uma 

temperatura inferior a 32º C e envasado 

sob condições assépticas em embalagens 

estéreis e hermeticamente fechada. Em 

relação a esse tipo de leite, o requisito 

mínimo para matéria gorda é de: 

 

(A) 1,7% 

(B) 2,4% 

(C) 2,7% 

(D) 3,0% 

  

 


