ESTADO DO PIAUÍ

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

MÉDICO VETERINÁRIO
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
10

Noções de Direito Const.
05

Informática
05

Conhec. Específicos
20

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

A

A
A

B

C
A
A

B

D
D

C do
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- 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.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, 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.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursopiracuruca2017@outlook.com
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO
DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Leia com atenção o texto e responda às questões de 1 a 4:
QUEM VÊ CARA ...
O amor é uma dessas coisas difíceis de se entender
mesmo. Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos
contos de fada, viviam casamentos arranjados que
raramente terminavam em finais felizes. Não foi o caso da
princesa Isabel e o Conde d’Eu, que parecem ter sido
verdadeiramente apaixonados por toda vida. Porém isso
não evitou que tivessem seus contratempos. Tão logo
aceitou a mão da princesa em casamento, Gastão de
O’Orleans, nome de batismo do conde, escreveu à irmã,
contando as novidades. Como estavam de viagem
marcada para apresentar a noiva à sua família na França,
resolveu preparar a irmã para o encontro: “Para que não
te surpreendas ao conhecer minha Isabel, aviso-te que ela
nada tem de bonito; tem sobretudo uma característica
que me chamou atenção. É que lhe faltam completamente
sobrancelhas.”
(Revista de História _ Ano 8 , nº. 95, p. 84)
01) A confidência do conde a respeito da noiva _ é que
lhe faltam completamente sobrancelhas_ provoca:
A) resignação.
B) surpresa.
C) indignação.
D) desconcerto.
02) Em relação aos aspectos linguísticos do texto, podem
ser feitas as seguintes alterações sem que ocorra
erro gramatical ou mudança de sentido, EXCETO:
A) Em “Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos
contos de fada...” pode-se substituir a palavra
diferente por diferentemente.
B) No segmento: “... Gastão d’ Orleans, nome de batismo
do conde , escreveu...” as vírgulas podem ser
suprimidas.
C) No segmento “... apresentar a noiva à sua família...”
pode-se retirar a crase.
D) Em “É que lhe faltam completamente...”pode ser
reescrito “Faltam-lhe completamente...”

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

03) Há incorreção quanto à identificação do elemento
coesivo em destaque em:
A) “Porém isso não evitou que tivessem seus
contratempos.” _ contraste.
B) “ Tão logo aceitou a mão da princesa em casamento,”
_ tempo.
C) “Como estavam de viagem marcada para apresentar
a noiva à sua família na França,,,” _ comparação.
D) “Para que não te surpreendas ...” _ finalidade.
04) A palavra que tem a mesma função sintática e
morfológica em todos os itens, EXCETO em:
A) “...viviam casamentos arranjados que raramente
terminavam em finais felizes.”
B) “Não foi o caso da princesa Isabel e o Conde d’Eu,
que
parecem
ter
sido
verdadeiramente
apaixonados...”
C) “...aviso-te que ela nada tem de bonito;”
D) “...tem sobretudo uma característica que me chamou
atenção...”
05) Assinale a frase cuja forma verbal sublinhada está
CORRETA:
A) Reaveram eles os utensílios que haviam perdido?
B) Se não nos vermos mais... tenha boa viagem.
C) Ficarei contente se você mantiver a tranquilidade.
D) Sai daqui antes que eu me aborreça com você.
06) Tendo em vista as regras de concordância, complete
adequadamente as lacunas das frases abaixo e, em
seguida, marque a opção CORRETA:
Em todas as circunstancias sou eu ____ toma as decisões
Fomos nós _____ derramamos o café
Prefiro passear ___ ver televisão
A) quem – que – a
B) quem – quem – a
C) que – quem – a
D) que – que – ao
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07) Observe a regência verbal e assinale a alternativa
CORRETA de acordo com a norma culta:
A) Informei-lhe de que suas férias terminou.
B) Você se esqueceu da caneta no bolso do paletó.
C) O padre chegou atrasado na igreja.
D) Depois de amanhã responderei essa carta.
08) Em que construção a vírgula foi utilizada para
destacar o vocativo?
A) Conheço cidades, estados, países e continentes.
B) Paulo, irmão de Alexandre, é muito gentil.
C) No Brasil, há políticos e políticos.
D) O quadro, Tatiana, foi pintado por Renoir.
09) Qual das orações grifadas indica ideia de oposição?
A) Não veio nem mandou recado.
B) Você deve ler o livro ou ficará desinformado.
C) É ainda criança, logo depende da família.
D) Havia pessoas ali, entretanto não o escutaram.
10) Em qual das alternativas, o predicativo caracteriza
um objeto direto?
A) Tudo parece calmo.
B) Chamam-no de cascavel.
C) Ele é considerado um gênio.
D) O aluno ficou entusiasmado.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
Com base no Art. 5º da Constituição Federal de 1988,
responda ás questão de 11 a 15.
11) Marque a alternativa INCORRETA:

QUESTÕES DE 11 A 15
14) De acordo com o Art. 5º VIII da Constituição Federal,
assinale a alternativa que completa a lacuna:
Ninguém será privado de direitos por motivo de

A) É livre a locomoção no território nacional em tempo

____________ou de convicção filosófica ou política, salvo

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei,

se as invocar para eximir-se de obrigação legal a

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

todos imposta e recusar-se a cumprir prestação

B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou

C)

alternativa, fixada em lei;

profissão, atendidas as qualificações profissionais

A) crença religiosa

que a lei estabelecer.

B) finanças

As entidades associativas, quando expressamente

C) idade

autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente.
D) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas,
em locais abertos ao público, dependente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local.

D) raça
15) De acordo com o Art. 5º XLVII da Constituição
Federal, NÃO haverá penas de:
A) Caráter perpétuo
B) Trabalhos forçados

12) Marque a alternativa INCORRETA:
A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem.
B) É livre a manifestação do pensamento, sendo
permitido o anonimato.
C) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.
D)

C) Banimento
D) Todas as alternativas anteriores

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação.

13) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à, EXCETO:
A) família
B) igualdade
C) liberdade
D) segurança

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
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INFORMÁTICA
16) Das opções abaixo, representam apenas softwares
antivírus:
A) Avast, Skype e Panda
B) AVG, Norton e MIRC

QUESTÕES DE 16 A 20
20) Com relação aos softwares do pacote Microsoft
Office, associe as duas colunas relacionando o
comando à tecla de atalho correspondente, e em
seguida marque a alternativa que indica a sequência
CORRETA:

C) AVG, LimeWere e ICQ

(1) Formatar Célula

( ) F7

D) Norton, Panda e McAfee

(2) Revisão de Texto

( ) Ctrl + 1

17) NÃO é função dos aplicativos que compõem o pacote
Microsoft Office:

(3) Apresentação de Slides

( ) F2

(4) Imprimir

( ) Ctrl+M

B) Construção de gráficos e realização de cálculos.

(5) Editar Célula ativa

( ) Ctrl+P

C) Elaboração de slides e apresentações.

(6) Novo Slide

( ) F5

A) Administração do fluxo de dados pela rede.

D) Elaboração de textos diversos, tais como cartas e
currículos.

A) (2), (5), (1), (4), (6), (3)
B) (2), (1), (5), (6), (4), (3)

18) Assinale a alternativa que NÃO contém componente
comum a todos os aplicativos do pacote Microsoft
Office:

C) (1), (2), (5), (4), (6), (3)
D) (5), (4), (2), (3), (6), (1)

A) Barra de ferramentas.
B) Barra de fórmulas.
C) Barra de menus.
D) Função Localizar.
19) Complete as afirmações abaixo com o conceito a que
se refere e em seguida marque a alternativa da
sequência CORRETA:
I - ______________ é responsável pelo armazenamento de
sites e por responder às requisições dos browsers.
II - _____________ é utilizado para realizar a transferência
das páginas Web para nossos programas
navegadores (browsers).
III - ______________ é uma linguagem para construir arquivos
hipertexto.
A) Servidor Web; Protocolo; HTTP
B) Servidor Web; HTTPS; HTML
C) DNS; HTTPS: HTML
D) Servidor Web; HTTP; HTML

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) São objetivos da defesa agropecuária, assegurar:
I - a sanidade das populações em geral, exceto as vegetais.
II - a saúde dos rebanhos animais.
III - a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na
agropecuária.
IV - a identidade e a segurança higiênico-sanitária e
tecnológica dos produtos agropecuários finais
destinados aos consumidores.
Marque:
A)
B)
C)
D)

Se todas as afirmativas estiverem corretas
Se apenas a afirmativa II estiver correta
Se as afirmativas I e III estiverem corretas
Se somente uma afirmativa estiver incorreta

QUESTÕES DE 21 A 40
25) São sinais indicativos de leishmaniose visceral
canina:
A) Aumento da taxa de reprodução, com aumento
consequente de filhotes nas ninhadas.
B) Aumento significativo no número de plaquetas, ou
seja, franca trombocitose;
C) Emagrecimento,

onicogrifose,

linfadenomegalia, dermatites, entre outros.
D) Todas as afirmativas anteriores.
26) São apontados como vetores da febre amarela os
seguintes artrópodes:

22) Com respeito ao sistema reprodutivo das fêmeas
bovinas podemos afirmar que:

A) Cocliomia hominivorax

A) Apresentam útero de forma piriforme.
B) A cérvix ou corpo do útero se localiza entre a porção
cranial do corno uterino, próximo ao ovário direito.
C) O útero é similar ao útero das primatas, possuindo os
cornos uterinos fundidos em toda a sua extensão.
D) Apresentam úteros bicórneos.

C) Lutzomia brasiliensis

23) São doenças de notificação obrigatória em medicina
veterinária:
A)
B)
C)
D)

Cinomose e Parvovirose canina.
Abortamento em suínos e caprinos.
Leishmaniose Tegumentar Americana, tuberculose.
Leucemia felina.

24) Analise as afirmativas abaixo.
I

-

Os antibióticos são substancias produzidas
normalmente pelo organismo, sendo que alguns
indivíduos apresentam falhas constitucionais que
impedem a produção dos mesmos.
II - Todos antibióticos são produzidos por vírus ou por
bactérias, sendo os leucócitos responsáveis pela
degradação dos mesmos no organismo.
III - Somente os aminoglicosídeos apresentam efetividade
sobre cepas de coronavirus.

trombocitopenia,

B) Lutzomia longipalpis

D) Aedes aegypti
27) Com respeito às doenças vetoriais analise as
afirmativas:
I - Atualmente tem sido anunciado, através dos meios de
comunicação, a ocorrência de doenças vetoriais no
Brasil, sendo sempre causadas pelo bionphalaria
glabata, Aedes albopictus e Aedes aegypti entre outros
artrópodes aquáticos.
II - A febre amarela é uma doença causada por um vetor
único, o Aedes aegypti.
III - A Zica, a Chikungunya e Dengue, tem como vetor
comum o Aedes aegypti, podendo ser transmitidas
também pelo Aedes albopictus.
Responda de acordo com as afirmativas acima:
A) Se apenas a afirmativa I for verdadeira

Sobre as assertivas acima, podemos concluir que:

B) Se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras

A)
B)
C)
D)

C) Se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras

Todas as afirmativas são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Nenhuma das assertivas é verdadeira.
Somente a afirmativa III é verdadeira.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

D) Se apenas as afirmativas I e II forem falsas
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28) Com respeito á produção, o controle e uso de vacinas
e diluentes para uso em avicultura, podemos definir
SEMENTE MÃE como:
A) Toda e qualquer amostra de semente inicial, seja de
vírus, bactéria, micoplasma, parasitos, células ou
outro substrato destinado à fabricação de vacinas ou
antígenos, multiplicada ou replicada, mantidas as
condições de segurança, pureza, imunogenicidade e
potência, destinada à fabricação da semente de
produção.
B) Toda e qualquer amostra de parasito derivada da
semente mãe, multiplicada ou replicada segundo os
mesmos métodos da semente mãe, mantidas as
condições de segurança, pureza, imunogenicidade e
potência, destinada à fabricação de vacinas ou
antígenos.
C) Toda e qualquer amostra de célula de linhagem
destinada à fabricação de vacinas ou antígenos,
exceto os vírus.
D) Todas as respostas anteriores são definições.
29) Com relação à produção de tuberculina analise as
afirmativas:
I.

Tuberculina PPD ("Purified Protein Derivative") é o
extrato proteico, obtido pela precipitação de
proteínas produzidas por micobactérias cultivadas
em meio sintético, isento de restos de meios de
cultura

e

proteínas

estranhas,

diluída

na

concentração adequada para seu uso.
II.

As amostras

reconhecidas para produção de

tuberculina PPD serão as seguintes: - PPD bovina "Mycobacterium bovis" amostra ANs' - PPD aviária "Mycobacterium gallinarum" amostra Coi'
III.

As amostras serão conservadas de preferência sob a
forma

liofilizada,

sendo,

entretanto

aceita

a

conservação sob congelamento a -20°C em meio de
"Lowenstein - Jensen", com repiques anuais.
Responda de acordo com as afirmativas acima:
A) Se todas afirmativas forem falsas
B) Se apenas a assertiva I estiver correta
C) Se as afirmativas I e III estiverem corretas
D) Se todas as afirmativas forem verdadeiras.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

30) Com relação à doença de Newcastle, podemos
afirmar que:
A) É causada pelo Mycoplasma gallisepticum.
B) É causada pelo mesmo agente da doença de
Gumboro.
C) É exótica na avicultura industrial brasileira e
eventuais focos devem ser erradicados, conforme as
recomendações da Organização Mundial de Saúde
Animal, para que o país esteja em conformidade para
exportação.
D) Não representa potencialmente grandes perdas
econômicas, sendo de baixas morbidade e
mortalidade, respondendo bem à antibioticoterapia.
31) Marque a alternativa CORRETA.
A) A brucelose dos bovinos é caracterizada por abortos
geralmente no terço inicial da gestação sendo a
causa principal de morte do feto a liberação de
toxinas pelo agente.
B) Geralmente o aborto ocorre no terço final da
gestação, sendo causado por plascentite necrosante.
Não é incomum a ocorrência de partos prematuros,
nascituros debilitados e natimortos.
C) A brucelose em bovinos tem como principal agente
etiológico a brucella melitensis.
D) Todas as anteriores estão corretas.
32) Em relação à vacinação contra brucelose, marque a
alternativa CORRETA.
A) Somente podem ser vacinados animais da espécie
bovina na idade entre 3 e 8 meses de idade com a
vacina B19.
B) O novo regulamento do MAPA permite ao produtor a
possibilidade de escolha entre as vacinas B19 e
RB51. Anteriormente, o uso da vacina B19 era
obrigatório e exclusivo para fêmeas entre 3 a 8
meses e a RB51 era utilizada apenas em animais
adultos.
C) As vacinações do Convênio FAES e Secretaria de
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e
Pesca (SEAG), realizadas pelos Sindicatos Rurais,
serão permitidas com a vacina B19 e RB51.
D) A identificação das fêmeas vacinadas, que é
obrigatória, não foi modificada.
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33) Analise as afirmativas abaixo.

35) Com relação à raiva NÃO podemos afirmar que:

I.

A) A raiva é uma antropozoonose transmitida ao
homem pela inoculação do vírus da raiva, contido na
saliva de animais infectados, principalmente por
meio de mordeduras.
B) A distribuição da raiva é mundial, com cerca de
40.000 a 70.000 mortes ao ano, quase todas em
países em desenvolvimento.

O novo regulamento de inspeção de produtos de
origem animal visa garantir segurança e inocuidade
alimentar, além de combater fraude econômica. O
regulamento engloba todos os tipos de carnes
(bovina, suína e de aves), leite, pescado, ovos e mel.

II.

Os

animais

abatidos,

formados

das

massas

musculares e ossos, desprovidos da cabeça, mocotós,
cauda,

couro,

órgãos

e

vísceras

torácicas

e

abdominais, tecnicamente preparado, constituem a
“carcaça”. Nos suínos, a “carcaça” pode ou não incluir
o couro, cabeça e pés.
III.

Matança de emergência é a que se destina ao abate
dos animais verificados doentes após o exame clínico
e deve ser efetuada depois da matança normal.

Responda de acordo com as afirmativas acima:

B) Se apenas a afirmativa I é verdadeira
C) Se apenas a afirmativa III é verdadeira
D) Se as afirmativas I e III são verdadeiras
34) Com respeito às Encefalopatias Espongiformes
Transmissíveis podemos afirmar que:
A) O príon quando introduzido no organismo interage
com sua isoforma celular normal, transformando-se
um

vírus,

promovendo

uma

alteração

conformacional que a torna resistente a proteases,
com consequente acúmulo de lesão celular, com
intensa resposta inflamatória.
B) Compreendem um grupo de doenças neurológicas
crônicas, progressivas, raramente fatais, cujo agente
causal é uma proteína denominada príon.
C) As Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis são
conhecidas desde meados do século passado e só não
ocuparam papel de destaque por causa da sua pouca
importância como zoonoses.
D) São zoonoses que ocorrem somente nos bovinos e na
espécie humana.
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

36) NÃO é correto afirmar sobre as zoonoses:
A) Zoonose é um termo da medicina que designa
as doenças e infecções transmitidas
para
o
homem através dos animais, mas nunca do homem
para os animais.

A) Se todas as afirmativas são verdadeiras

em

C) O diagnóstico de raiva é feito rotineiramente em
laboratórios veterinários, e consiste em uma simples
sorologia, realizada em placas de ágar sangue.
D) Atualmente, as únicas regiões cuja população animal
não está infectada com raiva são: Nova Zelândia,
Nova Guiné, Japão, Hawai, Taiwan, Oceania,
Finlândia, Islândia, a parte continental da Noruega,
Suécia, Portugal, Grécia e algumas ilhas das Antilhas
e do Atlântico.

B) As zoonoses são transmitidas pelos animais através
de vírus, bactérias, fungos, protozoários e outros
microrganismos diversos.
C) As zoonoses mais comuns são: Toxoplasmose;
Leptospirose; Raiva; Dengue; Histoplasmose.
D) Zoonoses como a tuberculose e brucelose bovina e
bubalina em animais produtores de leite são de
notificação obrigatória por parte das entidades
responsáveis (profissionais de saúde, por exemplo).
37) Com relação aos gráficos utilizados em bioestatística
podemos afirmar que:
A) Os gráficos de dispersão são utilizados para
representar as relações existentes entre duas
variáveis numéricas e para tal utilizam um gráfico
em que cada eixo representa uma variável.
B) Histograma é um caso especial dos gráficos de
dispersão que apresentam a evolução de uma
variável de interesse ao longo do tempo.
C) O gráfico de séries de tempo é um gráfico de barras
para variáveis numéricas contínuas organizadas em
tabelas de distribuição de frequências que
consideram no eixo vertical, as frequências relativas.
D) O gráfico de dispersão resulta da união dos pontos
centrais no topo de cada barra do histograma.
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38) Com relação aos elementos de probabilidades e suas
distribuições, analise as afirmativas abaixo.
I.

A) O mormo, também conhecido como lamparão, é uma

A probabilidade de um evento é a divisão do número

doença infectocontagiosa que acomete somente

de resultados favoráveis pelo número de resultados

equídeos.
B) Tem como agente etiológico a bactéria Burkholderia

possíveis.
II.

A prevalência de uma doença é a proporção, ou
probabilidade, de uma doença numa determinada

III.

40) Com relação ao Mormo, podemos afirmar que:

mallei e outras bactérias do gênero mallei.
C) Esta enfermidade é conhecida á vários séculos e no

população.

ano de 1968, foi considerada extinta no Brasil. No

A incidência de uma doença é a proporção, ou

entanto, estudos sorológicos realizados nos anos de

probabilidade, de casos novos de uma doença em um

1999 e 2000 detectaram a presença da doença em

determinado período.

alguns estados do nordeste brasileiro.
D) O tratamento é feito através da antibioticoterapia,

Responda de acordo com as assertivas acima.

pois os animais se recuperam bem com uso de sulfas

A) Se apenas a afirmativa I estiver correta

durante 20 dias, não sendo necessárias medidas de

B) Se as afirmativas I e III estiverem corretas

controle mais severas.

C) Se nenhuma afirmativa estiver correta
D) Se estiverem corretas as afirmativas I, II e III
39) Com relação à leishmaniose visceral canina (LVC)
I.

A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma
patologia causada por um protozoário do gênero
Leishmania, que acomete os cães, os quais são
considerados, no ciclo urbano de transmissão, os
principais reservatórios, através do qual, o homem
pode se infectar.

II.

Animais silvestres, como lobos, coiotes e raposas,
nunca podem funcionar como reservatórios.

III.

Os sinais viscerais mais comuns observados são
linfadenopatia,

emaciação,

sinais

possíveis

de

insuficiência renal (poliúria, polidipsia, vômito),
neuralgia, poliartrite, poliomiosite, e outros sinais
clínicos.
Responda de acordo com as afirmativas acima:
A) Se apenas a afirmativa I estiver correta
B) Se apenas a afirmativa II estiver correta
C) Se apenas estiverem corretas as afirmativas I e III
D) Se nenhuma das afirmativas estiverem corretas
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