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          ESTADO DO MARANHÃO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

MÉDICO 

VETERINÁRIO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

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

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas. 

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

 

AS QUESTÕES 1 A  12 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Hoje, para garantir seu lugar ao sol num mercado de trabalho altamente competitivo, o funcionário 1 

não pode ser ótimo. Tem de ser melhor que o colega. Até pouco tempo atrás, o destino de uma carreira estava 2 

ligado umbilicalmente à formação acadêmica do profissional. Significava que quem estudasse mais tinha mais 3 

chance de progredir. Nos novos modelos de gestão, a qualidade da educação formal conta muitos pontos, claro, e 4 

ninguém imagina que os critérios de seleção mudaram. Mas é cada vez maior o número de pessoas que fazem 5 

MBA ou estudam mais de um idioma. Em outras palavras, o perfil dos candidatos está mais semelhante e foi 6 

preciso mudar o critério de desempate. O mercado de trabalho busca profissionais que sejam criativos, 7 

carismáticos, inovadores, que gostem de desafios, que saibam liderar, enfim, que provoquem impacto. 8 

 Os especialistas dizem que, a grosso modo, o mercado de trabalho é formado por três grandes 9 

grupos de funcionários. O mais desejado é o que "faz a diferença". O mais comum é o que, infelizmente, não faz 10 

diferença na organização.  Há, porém, um terceiro grupo que apavora as firmas: aquele que acha que faz a 11 

diferença. "Esse é o pior, pois está tão seguro de si, que se acomoda e não faz nada para melhorar, enquanto seus 12 

concorrentes lhe   passam   a frente", diz o consultor Simon Franco. "Quem se acha o bom fica sempre arrumando 13 

justificativas por não deslanchar na carreira. Põe a culpa na empresa, na estrutura, no chefe, superestima-se e   14 

não   tem   humildade  para assumir suas fraquezas e limitações". 15 

O segredo do sucesso é fazer algo de que você goste, utilizando seus pontos fortes. Quanto mais 16 

experiências reunir, quanto mais ideias tiver, mais valorizado será o profissional. 17 

 Mônica Gailewitch 

 

 

01) De acordo com o texto, 
 

(A) hoje em dia, estudar não é tão importante 

quanto ser um bom líder. 

(B) nos tempos atuais, outros critérios, além da 
qualificação, são determinantes para a 

manutenção de um bom emprego. 

(C) na atualidade, a concorrência é tão grande, 

que é quase impossível manter-se no topo de 
qualquer estrutura empresarial. 

(D) na sociedade contemporânea, a personalidade 

do indivíduo, a depender do caso, é mais 
importante do que sua formação acadêmica. 

 

02) Da leitura do texto, pode-se inferir: 
 

(A) Os líderes simplesmente nascem feitos e 

nenhum curso pode otimizar o carisma e a 
capacidade de empreendimento. 

(B) Os cursos de mestrado em Administração, 

dentre outros, já não servem como referencial 
em um currículo. 

(C) A seleção de pessoas para provimento de 

cargos tem-se tornado mais difícil em função 

do acesso generalizado aos estudos superiores. 
(D) A chave-mestra para se conseguir e manter 

um emprego é ser capaz de, além dos pré-

requisitos essenciais, surpreender pela 
originalidade pessoal. 

 

03) Segundo o texto, será valorizado, em uma 

empresa, o empregado que 
 

(A) procurar sobressair-se no grupo, pois "não 

aparecer" pode ser prejudicial. 
(B) conseguir destacar-se, mostrando aos demais 

o valor da cultura acadêmica. 

(C) revelar afinidade com o trabalho que realiza, 
com a iniciativa e o constante desejo de 

superação. 

(D) demonstrar segurança em si próprio, porque 
isso gera confiança e respeito por parte dos 

colegas. 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

04) O termo transcrito que, no texto, pode ser 

substituído pelo indicado ao lado, sem prejuízo 

de significado, é 
 

(A) "umbilicalmente" (L.3) — intimamente. 

(B) "perfil" (L.6) — silhueta. 
(C) "impacto". (L.8) — crise. 

(D) "deslanchar" (L.14) — decrescer. 

 
05) No texto, 

 

(A) "enquanto" (L.12) sugere simultaneidade. 

(B) "claro" (L.4) denota determinação. 
(C) "Em outras palavras" (L.6) indica retificação. 

(D) "infelizmente" (L.10) exprime premonição. 

 
06) Os termos "enfim" (L.8) e "porém" (L.11) 

expressam, respectivamente, ideia de 

 
(A) síntese e condição. 

(B) conclusão e ressalva. 

(C) explicação e adição. 
(D) tempo e adversidade. 

 

07) A alternativa em que a reestruturação proposta 
para o termo transcrito mantém o seu 

significado no contexto é 

 

(A) "mudaram" (L.5) — teriam mudado. 
(B) "fica (...) arrumando" (L.13) — arrumará. 

(C) "reunir" (L.17) — tenha reunido. 

(D) "é formado" (L.9) — forma-se. 
 

08) A alternativa em que está devidamente 

indicada a relação estabelecida, no texto, pela 
preposição transcrita à esquerda é 

 

(A) "para" (L.1) — direção. 
(B) "Até" (L.2)   — limite. 

(C) "a" (L.9)    — proximidade. 

(D) "por" (L.14) — medida. 

 
09) A oração "que (...) o mercado de trabalho é 

formado por três grandes grupos de 

funcionários." (L.9/10) possui o mesmo valor 
morfossintático que a indicada na alternativa: 

 

(A) "que o colega" (L.2). 
(B) "que fazem MBA" (L.5/6). 

(C) "que faz a diferença." (L.11/12). 

(D) "que provoquem impacto." (L.8). 
 

10) Sobre  a expressão transcrita, é verdadeiro o 

que se afirma na alternativa: 

 
(A) "de progredir" (L.4) modifica um nome. 

(B) "da educação formal' (L.4) modifica um 

advérbio. 
(C) "de desafios" (L.8) é paciente da ação verbal. 

(D) "de funcionários" (L.10) completa o sentido de 

um nome. 
 

 

11) Funciona, no texto, como agente da ação 

verbal a expressão: 
 

(A) “por três grandes grupos de funcionários.” 

(L.9/10). 
(B) “o funcionário” (L.1) 

(C) “Esse” (L.12). 

(D) “humildade” (L.15). 
 

12) Possui o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“o”, em “o que” (L.10) a palavra na 
alternativa: 

 

(A) “o” em “o funcionário” (L.1). 

(B) “outras” (L.6). 

(C) “quanto” (L.16). 
(D) “Esse” (L.12) 

 

 

AS QUESTÕES 13 A  15 ESTÃO RELACIONADAS 

AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Voltas para casa 

                                  Ferreira Gullar 

 

1. Depois de um dia inteiro de trabalho 

2. voltas para casa, cansado. 

3. Já é noite em teu bairro e as mocinhas 

4. de calças compridas desceram para a porta 

5. após o jantar. 

6. Os namorados vão ao cinema. 

7. As empregadas surgem das entradas de 

serviço. 

8. Caminhas na calçada escura. 
 

9. Consumiste o dia numa sala fechada, 

10. lidando com papéis e números. 

11. Telefonaste, escreveste, 

12. irritações e simpatias surgiram e 

desapareceram 

13. no fluir dessas horas. E caminhas, 

14. agora, vazio, 

15. como se nada acontecera. 
 

16. De fato, nada te acontece, exceto 

17. talvez o estranho que te pisa o pé no elevador 

18. e se desculpa. 

19. Desde quando 

20. tua vida parou? Falas dos desastres, 

21. dos crimes, dos adultérios, 

22. mas são leituras de jornal. Fremes 

23. ao pensar em certo filme que viste: a vida, 

24. a vida é bela! 
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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

25. A vida é bela 

26. mas não a tua. Não a de Pedro, 

27. de Antônio, de Jorge, de Júlio, 

28. de Lúcia, de Míriam, de Luísa... 

 

29. Às vezes pensas 

30. com nostalgia 

31. nos anos de guerra, 

32. o horizonte de pólvora, 

33. o cabrito. Mas a guerra 

34. agora é outra. Caminhas. 

 

35. Tua casa está ali. A janela 

36. acesa no terceiro andar. As crianças 

37. ainda não dormiram. 

38. Terá o mundo de ser para elas 

39. este logro? Não será 

40. teu dever mudá-lo? 

 

41. Apertas o botão da cigarra. 

42. Amanhã ainda não será outro dia. 

 
 Visita ao site: 

http://www.blogsoestado.com, em 

27 de junho de 2016. 

 

13) Na primeira estrofe (v. 1-8), o sujeito poético 

 

(A) retrata a realidade distanciada do seu 
cotidiano. 

(B) apresenta a rotina da vida de um cidadão 

comum. 
(C) analisa, com otimismo, a sociedade 

contemporânea. 

(D) revela predileção por aspectos mórbidos do 
mundo real. 

 

14) As três últimas estrofes (v. 25-42) revelam 

 
(A) existência de hostilidade entre seres de uma 

mesma comunidade. 

(B) sentimento de solidariedade do sujeito poético 
com o comportamento do homem comum. 

(C) desejo de recuperar, através da memória, o 

tempo passado, apesar de suas adversidades. 
(D) predisposição do eu-poético para enxergar a 

necessidade de se promoverem mudanças no 

mundo. 
 

15) No texto, 

 

(A) “cansado” (v.2) é um modificador de “voltas” 
(v.2). 

(B) “de calças compridas” (v.4) completa o sentido 

de “mocinhas” (v.3). 
(C) “te” (v.17) tem valor possessivo. 

(D) “está ali” (v.35) é um predicado nominal. 

 

 

 
 

16) O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus 

princípios estabelecidos na Lei Orgânica de 

Saúde em 1990, com base no artigo 198 da 

Constituição Federal de 1988. São 

considerados princípios ideológicos ou 

doutrinários do SUS, exceto: 
 

(A) O acesso equânime aos serviços de saúde 

(B) O respeito à integralidade no acesso aos 

serviços de saúde 

(C) O acesso universal aos serviços de saúde por 

qualquer indivíduo 

(D) O acesso gratuito a qualquer serviço de saúde 

brasileiro 
 

17) De acordo com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde conferidos na Lei n° 

8.080/90, analise as afirmações e assinale a 

incorreta: 
 

(A) O princípio da Universalidade ressalva que a 

saúde é um direito de todos, devendo ser 

garantida a qualquer cidadão, independente de 

raça, etnia ou condição socioeconômica. 

(B) A atenção à saúde em todos os seus meios, 

curativos ou preventivos, individuais ou 

coletivos, atuando em conjunto articulado de 

ações nos três níveis de atenção corresponde à 

integralidade. 

(C) A participação dos usuários na gestão do SUS 

de forma paritária em relação aos outros 

representantes do governo e da saúde, na 

decisão sobre o planejamento das ações para 

melhoria do serviço de saúde prestado 

corresponde à equidade.  

(D) A existência de três esferas de governo, na 

qual cada uma possui atribuições próprias, no 

sentido de descentralizar a administração dos 

serviços de saúde, constitui o princípio 

organizacional de descentralização político-

administrativa. 
 

18) De acordo com os dispostos na Lei n° 8.080/90 

a respeito dos objetivos e atribuições do 

Sistema Único de Saúde, analise as afirmações 

abaixo: 
 

I. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

sanitária, o que inclui o controle de bens de 

consumo ou da prestação de serviços que se 

relacionem direta ou indiretamente com a 

saúde, tais como: produção, comercialização, 

distribuição de produtos farmacêuticos, 

hospitalares, cosméticos, alimentícios, além do 

controle da entrada e saída destes em portos e 

fronteiras. 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A 20 

 

http://www.blogsoestado.com/
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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

II. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

epidemiológica, com ações de detecção, 

prevenção e controle aos determinantes e 

condicionantes de doenças e agravos. 

III. Ao SUS compete executar ações de vigilância à 

saúde do trabalhador, incluindo assistência ao 

trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou 

portador de doença profissional e do trabalho. 

 

Assinale a alternativa que contém o número de 

alternativas incorretas: 

(A) Nenhuma 

(B) Uma 

(C) Duas 

(D) Três 

 

19) De acordo com a Lei N° 8.142/90 que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde, a Conferência de 

Saúde reunir-se-á: 

 

(A) Anualmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Legislativo ou Conselho de Saúde. 

(B) A cada quatro anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Executivo ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(C) A cada três anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Judiciário ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(D) Semestralmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Executivo ou Conselho de Saúde. 

 

20) Órgão colegiado composto por representantes 

do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, que atua de 

forma permanente e deliberativa na 

formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera de governo: 

 

(A) Conselho de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Fundo de Saúde 

(D) Conferência de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21) Sobre a Leptospirose julgue os itens em 

Verdadeiros ou Falsos: 

 

( ) A transmissão direta se dá pela exposição de 

animais susceptíveis à água e solo ou pela 

ingestão de alimentos contaminados.  

( ) Nos cães a infecção é pelos sorovares 

Pomona caracterizada por nefrite crônica, 

insuficiência renal crônica e uremia leve e por 

Icterohaemorrhagiae com quadros de 

Insuficiência hepato-renal, acumulo de toxinas 

no organismo, vômitos, diarreia e 

desidratação, icterícia e coagulopatias. 

( ) Como métodos indiretos de diagnóstico para 

leptospirose temos: PCR, Imunoperoxidase. 

( ) O contato com sangue ou urina de animais 

doentes na pele lesada é uma forma direta de 

transmissão. 

 

A sequencia dos itens é: 

(A) F, F, F, V 

(B) V, V, F, V 

(C) F, V, F, V 

(D) V, F, F, V 

 

22) Assinale (v) para verdadeiro e (f) para falso a 

respeito das diversas características das 

moscas ectoparasitas: 

 

( ) As moscas da família Tabanidae podem ser 

caracterizadas por serem pequenas e robustas 

e possuírem aparelho do tipo lambedor-

sugador. 

( ) A Musca domestica apresenta coloração que 

varia de cinza claro a escuro, três listras 

longitudinais escuras no tórax e aparelho bucal 

do tipo lambedor-sugador. 

( ) A Haematobia irritans conhecida como 

mosca-dos-chifres tem a característica de 

pousar com a cabeça para baixo e são menores 

que as moscas-dos-estábulos. 

( ) As moscas da família Calliphoridae são 

responsáveis por causar miíase primária ou 

obrigatória, em que suas larvas invadem o 

tecido sadio e nele se desenvolve. 

 

A sequência correta é: 

(A) V, V, V, F 

(B) V, F, V, V 

(C) F, F, V, F 

(D) F, V, F, V 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

23) Sobre os helmintos parasitas das espécies 

domesticas e suas particularidades assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) Strongyloides stercoralis, Strongyloides westeri 

e Strongyloides papillosus são parasitas do 

homem, bovinos e equinos respectivamente. 

(B) Os machos da espécie Cooperia pectinata 

apresentam bolsa copuladora bem 

desenvolvida, com espículos apresentando 

dentes na asa.  

(C) Os nematódeos da família Trichuridae 

apresentam uma característica morfológica 

semelhante a um chicote, pois sua região 

anterior é mais alargada do que a posterior. 

(D) Dentre os principais nematódeos que 

parasitam abomasos de ruminantes podemos 

citar Ostertagia sp, Haemochus sp e Enterobius 

vermicularis.  

 

24) Em relação a interação vírus-hospedeiro, 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) A fase de liberação no ciclo replicativo de 

alguns vírus estimulam a necrose. 

(B) A patologia mais extrema é a lise ou destruição 

celular, e os vírus que a induzem são 

denominados lisogênicos. 

(C) A infecção celular mediada por anticorpos 

(ADE) é um mecanismo utilizado por alguns 

vírus para penetrar produtivamente e replicar 

em células que expressam receptores para a 

porção FC das imunoglobulinas, principalmente 

os monócitos e linfócitos. 

(D) As alterações morfológicas, associadas com a 

replicação de vírus em células de cultivo, são 

denominadas coletivamente de efeito citopático 

ou citopatogênico (ECP). 

 

25) A determinação de bases voláteis e aminas em 

amostras de peixes e outros pescados é um 

processo muito importante, uma vez que o 

fator temperatura é crucial durante o 

andamento desse processo, em relação a isso, 

a temperatura durante esse procedimento não 

deve ultrapassar em graus Celsius, a: 

 

(A) 2 

(B) 4 

(C) 6 

(D) 8 

 

 

 

 

26) Quando os suínos são expostos pela via 

oronasal, o vírus se replica inicialmente na 

mucosa faríngea, nas tonsilas e os linfonodos 

regionais, de onde se dissemina 

sistemicamente pelo sangue. Quando existem 

sinais, a doença pode apresentar-se em quatro 

formas: hiperaguda, aguda, subaguda ou 

crónica. As formas hiperagudas e agudas 

podem ter os seguintes sinais: morte súbita 

dos animais, com pouco ou nenhum sinal febre 

alta (40.5-42°c) coloração avermelhada da 

pele (visível apenas em suínos de pele clara), 

nas extremidades das orelhas, cauda, 

membros, parte ventral do tronco e abdômen, 

aborto. As características mencionadas 

pertencem a que doença: 

 

(A) Doença de Aujeszky 

(B) Peste suína clássica 

(C) Varíola suína 

(D) Peste suína africana 

 

27) Sobre os tipos de tripanossomos assinale (v) 

para verdadeiro e (f) para falso nas 

alternativas abaixo: 

 

( ) O Trypanosoma equinum é um protozoário 

que acomete equinos através da transmissão 

sexual causando uma enfermidade conhecida 

como Durina. 

( ) O barbeiro infectado com o Trypanosoma 

cruzi, durante o hematofagismo, elimina suas 

formas infectantes (epimastigotas) por meio 

das fezes na pele do hospedeiro. 

( ) O Trypanosoma vivax tem como hospedeiros 

definitivos bovinos e bubalinos e as “moscas 

dos estábulos” são os hospedeiros 

intermediários, fazendo a transmissão do 

parasita via salivaria. 

( ) Uma das características dos tripomastigotas 

do Trypanosoma equiperdum é a presença de 

uma membrana ondulante bem visível e 

grânulos no seu citoplasma. 

 

A sequência correta é: 

(A) F, V, F, V 

(B) V, V, F, V 

(C) V, F, V, F 

(D) F, F, V, V 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                          Página 7 de 9 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

28) O diagnóstico laboratorial contribui com uma 

grande parte das informações necessárias para 

a solução do problema sanitário sob 

investigação, por isso o uso das técnicas de 

diagnósticos para as infecções víricas nos 

animais é fundamental para se obter um 

resultado satisfatório. Sobre essa grande 

importância assinale a alternativa correta 

sobre as técnicas aplicadas para o diagnóstico 

de doenças virais: 

 

(A) A soro neutralização é uma técnica que pode 

identificar antígenos ou anticorpos. Contudo a 

detecção destes se dá pela ação de anticorpos 

marcados com enzimas. 

(B) Na técnica de fixação de complementos os 

vírus são identificados por meio da interação 

entre proteínas virais e anticorpos específicos 

marcados. 

(C) A Imunofluorescencia (IFA) é uma técnica onde 

anticorpos presentes no soro se ligam em 

antígenos específicos imobilizados e são 

detectados por anticorpos marcados com FITC. 

(D) Southern blot é uma técnica utilizada para 

conferir se uma determinada sequência de RNA 

se encontra ou não presente em uma amostra 

de RNA analisada. 

 

29) Em uma fazenda o proprietário relatou ao 

Médico Veterinário que um de seus animais, 

um ovino fêmea estava apresentando os 

seguintes sintomas um edema na região 

submandibular, perda de peso e apetite, o 

médico veterinário também constatou através 

de exames físicos que o animal apresentava a 

coloração da mucosa ocular bastante pálida. 

Em um exame de hemograma solicitado, o 

animal apresentou um hematócrito baixo e 

uma anemia severa. Através dos sintomas 

apresentados pelo animal e dos dados obtidos 

no hemograma, qual o possível agente 

parasitário para essa sintomatologia 

apresentada: 

 

(A) Cooperia curticei 

(B) Hyostrongylus rubidus 

(C) Ostertagia trifurcata 

(D) Haemochus contortus 

 

30) A toxoplasmose é bastante conhecida pela 

população em geral, é uma patologia causada 

pelo protozoário chamado de Toxoplasma 

Gondii. É considerada uma zoonose, uma vez 

que sua transmissão pode ocorrer entre 

animais e os seres humanos. A respeito desta 

zoonose assinale a alternativa incorreta: 

(A) Os felinos são os hospedeiros definitivos da 

toxoplasmose, pois nesses animais podem ser 

encontradas as formas de reprodução sexuada 

do parasita nestes. 

(B) Os gatos ao ingerirem esporozoítos das fezes 

de outros gatos ou cistos teciduais de animais 

de criação podem adquirir a toxoplasmose, 

tornando-se portadores da doença. 

(C) Uma mulher grávida contaminada com 

toxoplasmose pode passar as formas de 

traquizoítos para o feto, podendo apresentar 

aborto, o mesmo é observado nos gatos. 

(D) As formas infectantes da toxoplasmose 

humana são os traquizoítos, bradizoítos e 

esporozoítos. 

 

31) A doença de chagas é uma antropozoonose 

causada por um protozoário parasita chamado 

Trypanosoma cruzi. No Brasil, uma de suas 

principais vias de contaminação é devido à 

transmissão vetorial domiciliar que é 

provocada pelo seu vetor o barbeiro uma 

espécie de inseto da família Reduviidae que se 

caracterizam pela cabeça fina e alongada com 

pescoço bem marcado. A maioria dos membros 

da família vivem ao ar livre e são predadores 

de outros insetos, no entanto, algumas 

espécies sugam o sangue de vertebrados, 

inclusive humanos, essas espécies podem ser 

denominadas peridomiciliares e domiciliares já 

que estão em contato com o homem, 

transmitindo a doença de chagas. Através das 

informações apontadas e do seu conhecimento 

de entomologia assinale a alternativa que 

apresenta uma espécie de reduvídeo exclusiva 

de hábito domiciliar: 

 

(A) Triatoma rubrofasciata 

(B) Triatoma cavernicola 

(C) Triatoma migrans 

(D) Rhodnius neivai 

 

32) A mastite bovina é a inflamação da glândula 

mamaria causada por microrganismos 

(predomínio por bactérias), ou trauma que 

provoca alterações físico-químicas no leite 

afetando sua qualidade e ocasionado grandes 

perdas para a bovinocultura de leite. A respeito 

dessa patologia qual a sua forma em que não 

são observados os sinais clínicos: 

 

(A) Forma clínica 

(B) Forma purulenta 

(C) Forma crônica 

(D) Forma subclínica 
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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

33) O controle microbiológico dos alimentos 

principalmente aqueles de origem animal é 

fundamental para a higiene e saúde pública 

veterinária, uma vez que os alimentos estão 

sujeitos a contaminação de microrganismos 

patogênicos, diante disso surge a importância 

da inspeção e fiscalização desses alimentos nos 

estabelecimentos industriais e comercias. A 

respeito disso assinale a alternativa que não 

apresenta aspectos de agentes microbianos 

causadores de doenças transmitidas por 

alimentos (DTA): 

 

(A) Entre os alimentos mais frequentemente 

contaminados pela bactéria Shigella spp estão 

os alimentos desidratados, os cereais e as 

especiarias. 

(B) Clostriduim perfringens uma bactéria 

anaeróbica é comumente isolada de alimentos, 

principalmente de produtos cárneos originados 

de bovinos e aves. A contaminação destes 

alimentos pode ocorrer durante o processo de 

abate, no varejo ou durante a manipulação 

domiciliar. 

(C) As toxinfecções associadas ao Bacillus cereus, 

geralmente ocorrem devido à manutenção de 

alimentos prontos em temperatura inadequada 

e reaquecimento insuficiente. 

(D) O Staphylococcus coagulase positivo é um dos 

agentes microbianos que mais causam surtos 

de intoxicação alimentar, isso se deve ao 

serem normalmente transmitidos aos 

alimentos através de manipuladores, 

portadores assintomáticos. 

 

34) Qual das seguintes doenças não são 
provocadas por protozoários? 

 

(A) Babesiose 
(B) Leishmaniose 

(C) Toxoplasmose 

(D) Histoplasmose 
 

35) Alimentos enlatados ou em outros recipientes 

podem conter um ambiente rico em 
anaerobiose, que é um processo químico de 

energia desencadeado por certos tipos de 

bactérias, que nesses ambientes liberam 
toxinas prejudiciais tanto para humanos 

quanto para animais após ingerirem esses 

alimentos contaminados por essas toxinas, 

levando ao quadro clínico de botulismo. Que 
bactéria é responsável por produzir essas 

toxinas e desencadear o botulismo: 

 
(A) Clostridium botulinum 

(B) Clostridium haemolyticum 

(C) Pseudomonas aeruginosa 
(D) Clostridium tetani 

36) Diversos são os fatores que estão relacionados 

à ocorrência de zoonoses, bem como a sua 

expansão e manutenção. A alternativa que 

corresponde a afirmativa é: 

 

(A) Reflorestamentos; 

(B) Homem e animais compartilhando o mesmo 

ambiente; 

(C) A não de criação de animais de estimação; 

(D) Isolamento geográfico; 

 

37) Um teste sorológico deve ser sempre 

interpretado em associação com o histórico e 

os sintomas clínicos do paciente, sendo que um 

resultado sorológico negativo pode resultar em 

várias interpretações. Assinale a única 

alternativa que não explicaria um resultado 

negativo de um teste sorológico realizado em 

um animal. 

 

(A) Animal já vacinado contra o agente etiológico. 

(B) Animal imunologicamente comprometido. 

(C) Erro de manipulação no momento da 

realização do teste, como por exemplo erros de 

diluições. 

(D) Teste realizado no período inicial da doença no 

animal, quando seus anticorpos ainda estavam 

em baixa quantidade, não podendo ainda ser 

detectados. 

 

38) Dentre as atividades de vigilância 

epidemiológica da Raiva, inclui-se a 

monitoração da circulação viral através do 

envio de amostras de animais para laboratórios 

que foram a óbito perante um diagnóstico 

presuntivo para esta virose. Ao que se refere 

ao cuidado de manutenção da amostra viral 

perante uma situação em que não haja 

refrigeração adequada para o envio dessa 

amostra, o material deverá ser acondicionado 

pela seguinte forma: 

 

(A) Imerso em solução de formaldeído com 

antibióticos 

(B) Etanol a 100% 

(C) Imerso em solução de formaldeído 

(D) Imerso em solução salina e glicerina a 50% 

estéril 
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39) Hantavirose, também conhecida como febre 

hemorrágica com síndrome renal ou febre do 

songo é uma antropozoonose causada por um 

vírus do gênero Hantavírus considerada uma 

doença emergente e que se manifesta sob 

diferentes formas clinicas. O principal 

hospedeiro natural desse vírus é: 

 

(A) Insetos 

(B) Roedores domésticos ou urbanos 

(C) Ratos silvestres 

(D) Macaco Rhesus 

 

40) 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 
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