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ESTADO DO MARANHÃO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BENEDITO LEITE - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

MÉDICO VETERINÁRIO 
 

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.  
 

Português Informática Conhecimentos 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. 

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, pagers, 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. 

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) 3025-1017 
E-mail: ima.concursobeneditoleite@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA 

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

 

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

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

 
Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5. 

 

VIOLÊNCIA, TV E CRIANÇA: O COMEÇO DE UMA NOVA ERA. SERÁ? 

   

 Muita gente culpa os meios de comunicação por disseminar e incentivar, através de 

programas e notícias, a violência no mundo. A tevê então é a principal acusada deste malefício 

à sociedade. 

  

 Acontece que os meios de comunicação são considerados, por estas mesmas pessoas, 

como causa de alguma coisa e não reflexo e causa ao mesmo tempo, num processo interativo, 

como pessoalmente creio ocorrer. Quer dizer: a tevê não é a causa das coisas, das 

transformações, dos fatos. Não. Ela é veículo. É meio pelo qual as coisas, as transformações 

e os fatos chegam aos indivíduos. 

  

 Pois bem, é neste ponto que três temas passam a ser profundamente entrelaçados e 

discutidos, adquirindo a maior importância em qualquer sociedade: criança – violência e 

televisão. 

  

 As crianças, estas estão aí. No Brasil, sessenta por cento da população têm menos de vinte 

anos de idade, o que desde logo dá a devida magnitude do problema. 

  

 A violência também está aí mesmo. Com uma diferença: ao longo da história do mundo ela 

sempre esteve presente só que lá longe. Agora, graças aos meios de comunicação são as 

pessoas, em suas casas, as que estão presentes a ela. As gerações anteriores, para saber 

das guerras, ou as viam “idealizadas”, glamourizadas e heroicizadas no cinema, ou liam a 

respeito nos livros de história. Hoje, ninguém idealiza nada. Vê. Vê, via satélite. Não ouve falar 

dos horrores. Participa deles. Por outro lado, a violência aumenta em proporções 

assustadoras, tanto no resto do mundo como aqui bem perto, em cada esquina. 

  

 Pergunto eu: será só o incentivo à violência o resultado único desse processo de 

informação em escala mundial? 

  

 É preciso lembrar, por exemplo, que muito da campanha de opinião pública contra a guerra 

do Vietnã nos Estados Unidos deveu-se à cobertura instantânea da televisão. Nada é estático. 

O que divulga provoca também resistências. Hoje as pessoas deixaram de ter a violência 

como algo sempre distante, algo que “só acontece com os outros”. Todos estão ameaçados 

nesta bolota azul em que vivemos. Logo, repudiar a violência é tarefa comum. 
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 Não é verdade, igualmente, que os meios de comunicação só disseminem a violência. 

Quem acompanha de boa-fé, assiste ao alerta diário destes meios contra todas as formas de 

violência e as ameaças de destruição tanto da terra quanto da espécie, no caso de persistirem 

as ameaças nucleares e as afrontas ecológicas. 

  

 Ninguém aguenta tensões prolongadas. A humanidade está podendo se ver a cada dia. 

Está podendo julgar e avaliar a que leva os seus desvarios. Está se conhecendo em seus 

máximos e em seus mínimos, em suas grandezas e em suas patologias, como nunca antes 

da televisão fora possível. Está secretando os anticorpos à violência e as atitudes necessárias 

à sua sobrevivência. Está consciente de que a ameaça é conjuntural. De que ou o homem se 

entende e redescobre o Direito estabelecendo seu primado, ou se aniquila: no macro do 

mundo ou no micro de cada comunidade. 

  

 E as crianças? Elas estão assistindo a tudo isso. Elas, por definição, são mais saudáveis, 

mais instintivas, mais purificadas. Ninguém vai lhes contar histórias sobre as guerras: elas as 

acompanham. Sobre os atentados brutais: elas os veem. E no segredo de sua psique, ainda 

plena dos instintos vitais, seguramente elaboram os mecanismos de defesa necessários à 

preservação da vida. 

  

 É analisando estes assuntos que me recordo de uma tese, estranha, mas séria e digna de 

reflexão, de um amigo meu, médico, homem de idade, sabedoria e ciência. Diz ele que nunca 

como hoje a humanidade pôde conviver tão perto da loucura. Ela entra diariamente através 

dos noticiários, dos fatos e das imagens, enfim, da comunicação moderna. E acrescenta: só 

quando o ser humano aceitar conviver com seu lado louco ele começa a se aproximar da cura. 

Negar a loucura é tão louco quanto ela. Aceitá-la como dado desse eterno conflito em 

superação no caminho absoluto que é o homem significa poder entrar em relação com a 

doença e só assim tratá-la, superá-la, dimensioná-la, aproveitar o fluxo de sua energia 

desordenada para a tarefa de reconstrução humana. 

  

 Desnecessário dizer que ele é psiquiatra. Como necessário é concluir o artigo dizendo: 

concordando ou não, sua tese merece reflexão. E perguntando com pavor: será mesmo 

necessário pagar um preço existencial tão alto para se ter esperança? Que ela venha com as 

crianças deste país que sei (por intuição) serão os pontais de uma civilização espiritualizada 

que há de emergir (já está começando) das cinzas da violência, se possível antes da 

generalização desta como única forma de resolver os conflitos e as diferenças entre os 

homens. Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é maior que o ódio. 

 Artur da Távola - 1979 
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01) O título do texto revela: 

 

(A) Censura. 

(B) Inconformação. 

(C) Descrença. 

(D) Ironia. 

 

02) Tendo em vista as ideias expostas no 

texto, é correto afirmar: 

 

(A) Para o autor, a televisão incentiva a 

violência. 

(B) O autor tem uma visão favorável da 

televisão como veículo de comunicação. 

(C) Távola questiona a autenticidade das 

notícias da televisão. 

(D) O texto revela um posicionamento de 

objeção do autor quanto aos meios de 

comunicação . 

 

03) O termo destacado tem o mesmo 

significado da palavra entre parêntese, 

exceto em: 

 

(A) “(...) para saber das guerras, ou as viam 

- idealizadas, glamourizadas e 

heroicizadas no cinema,” 5º parágrafo   

(sublime) 

(B) “Está podendo julgar e avaliar a que leva 

os seus desvarios.” 9º parágrafo   

(contrassenso) 

(C) “(...) ou se aniquila: no macro do mundo 

ou no micro de cada comunidade.” 9º 

parágrafo   (pulverizar) 

(D) “Mas o amor é maior que o ódio.”  12º 

parágrafo (contanto) 

 

 

 

 

 

 

 

04) Há marcas de oralidade em: 

 

(A) “Desnecessário dizer que ele é 

psiquiatra.” (12º parágrafo) 

(B) “O que divulga provoca também 

resistências.” (7º parágrafo) 

(C) “Pois bem, é neste ponto que três temas 

passam a ser profundamente 

entrelaçados (...)”  3º parágrafo 

(D) “Hoje, ninguém idealiza nada.” (5º 

parágrafo) 

 

05)  “Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é 

maior que o ódio.” 12º parágrafo 

 

É correto afirmar sobre essa frase: 

(A) O autor confirma a existência do Amor e 

da Morte no mundo. 

(B) O autor reforça a necessidade de ajuda 

de seres sobrenaturais. 

(C) Távola acredita na força da religião 

politeísta. 

(D) O autor acredita na mitologia para 

compreensão do mundo.  

 

06) Marque a alternativa que não apresenta 

linguagem conotativa: 

 

(A) “Todos estão ameaçados nesta bolota 

azul em que vivemos.”   (7º parágrafo) 

(B) “É meio pelo qual as coisas, as 

transformações e os fatos chegam aos 

indivíduos.” (2º parágrafo) 

(C) “Está secretando os anticorpos à 

violência e as atitudes necessárias à sua 

sobrevivência.” (9º parágrafo) 

(D) “(...) de uma civilização espiritualizada 

que há de emergir (...) das cinzas da 

violência (...).” (12º parágrafo) 
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07)  

 

 
 

Nessa charge, as palavras que podem ser 

classificadas como substantivos são em 

número de : 

(A) Um. 

(B) Dois. 

(C) Três. 

(D) Quatro. 

 

08)  “Ninguém aguenta tensões 

prolongadas.”  (9º parágrafo) 

 

O sujeito dessa frase é assim classificado: 

(A) Sujeito indeterminado. 

(B) Sujeito inexistente. 

(C) Sujeito desinencial. 

(D) Sujeito simples.  

 

09)  “Pergunto eu: será só o incentivo à 

violência o resultado único desse 

processo de informação em escala 

mundial?” 6º parágrafo 

 

O termo destacado nessa frase exerce a 

função de: 

(A) Complemento nominal. 

(B) Objeto direto. 

(C) Objeto indireto. 

(D) Predicativo.  

 

 

 

 

10) É uma palavra formada por derivação 

sufixal : 

 

(A) Compor. 

(B) Enriquecer. 

(C) Maldade. 

(D) Passatempo.  

 

11)  “Elas estão assistindo a tudo isso.”  (10º 

parágrafo) 

 

A regência do verbo destacado  contraria os 

padrões cultos da língua escrita em: 

(A) Cabe aos pais assistir os filhos.  

(B) Eu a convidei para assistir a peça 

comigo. 

(C) Esse é um direito que assiste à 

população. 

(D) Eu não assisto aos programas de 

violência.  

 

12)  “Logo, repudiar a violência é tarefa 

comum.”    (7º parágrafo) 

 

Mantendo-se o sentido da frase, a palavra 

destacada pode ser substituída pelas 

conjunções apresentadas a seguir, exceto:  

(A) Por conseguinte. 

(B) Contudo. 

(C) Portanto. 

(D) Assim.  

 

13) Marque a alternativa que contraria as 

regras de concordância: 

 

(A) Esperamos que Vossa Excelência 

cumpra vossas promessas. 

(B) Trata-se de dados estatísticos sobre a 

violência no Brasil. 

(C) Daqui a um mês estaremos em Brasília. 

(D) Bastam poucos minutos de guerra, e o 

mundo pode acabar.  
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14) A palavra “SE” é classificada como 

pronome apassivador em: 

 

(A) “(...) ou o homem se entende e 

redescobre o Direito estabelecendo seu 

primado, ou se aniquila (...).” 

(B) Se o homem praticar a palavra de Deus, 

não haverá violência. 

(C) As moscas apanham-se com mel, e não 

com fel.” 

(D) Para se ser herói, basta uma boa causa.  

 

15)  “Está se conhecendo em seus máximos 

e em seus mínimos, em suas grandezas 

e em suas patologias, como nunca antes 

da televisão fora possível.”    (9º 

parágrafo) 

 

O verbo destacado nessa frase está 

conjugado no: 

(A) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 

(B) Pretérito imperfeito do indicativo. 

(C) Pretérito perfeito do indicativo. 

(D) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) O acesso a sites através do navegador 

web, como Google Chrome, por 

exemplo, é realizado através de URLs 

contendo o endereço desejado. Ao 

acessar uma url inicializada por https:// é 

CORRETO afirmar que:  

 

(A) Os dados são transmitidos por meio de 

uma conexão criptografada e que sua 

autenticidade pode ser verificada por 

meio de certificado digital. 

(B) Os dados são transmitidos para fins de 

e-commerce. 

(C) Os dados são provenientes de 

servidores mais atualizados que os 

servidores http://. 

(D) Não há diferença entre http:// e https:// 

 

17) Os computadores, através de conexões 

da placa mãe permitem a ligação de 

seus componentes. Existem diversos 

tipos de conexões em função de sua 

utilidade como Soquetes de memória, 

para instalação de memórias RAM, Slots 

PCI Express para conexões de placas de 

vídeo, dentre outros. Das alternativas 

abaixo, assinale a que NÃO corresponde 

a uma porta\conector destinado a 

conexão de unidades de 

armazenamento. 

 

(A) mSATA. 

(B) USB. 

(C) DVI. 

(D) IDE. 

 

INFORMÁTICA                                                                               

QUESTÕES DE 16 A 20 
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18) Em relação as funções do Software 

Microsoft Excel, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

(A) Função EXATO: Retorna o valor do 

número inteiro. 

(B) Função MÉDIA: Retorna a média 

(aritmética) dos argumentos. 

(C) Função SOMA: Soma todos os números 

de um intervalo de células. 

(D) Função SEN: Retorna o seno de um 

ângulo. 

 

19) Malwares, nome proveniente do termo 

em inglês MALicious softWARE, são 

códigos maliciosos que podem realizar 

ações danosas e maliciosas em 

computadores contaminados. 

 

Considerando as definições abaixo: 

I. Ransonware - Restringe o acesso ao 

sistema infectado e cobra um resgate 

para que o acesso possa ser 

restabelecido. 

II. Spyware - Recolhe informações sobre o 

usuário, sobre os seus costumes na 

Internet e transmite essa informação, 

sem o conhecimento e consentimento do 

usuário. 

III. Screenlogger - Grava telas que o usuário 

acessa e a área em volta do clique do 

mouse e às envia pela Internet. 

IV. Adware - Executa automaticamente e 

exibe uma grande quantidade de 

anúncios sem a permissão do usuário. 

 

Está correto, 

(A) Apenas I, II e III 

(B) Apenas II e III 

(C) Apenas II, III e IV 

(D) I, II, III e IV 

 

 

20) Das opções abaixo assinale a que NÃO 

corresponde a um periférico de saída. 

 

(A) Leitor de código de barras. 

(B) Impressora. 

(C) Monitor CRT. 

(D) Óculos para realidade virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Publicidade
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21) Assinale a alternativa que se refere a 

uma doença que requer notificação 

imediata ao Serviço Veterinário Oficial, 

de qualquer caso confirmado: 
 

(A) Botulismo 

(B) Leishmaniose 

(C) Antraz 

(D) Paratuberculose 

 

22) Que zoonose é diagnosticada pelos 

sintomas descritos abaixo? 
 

 Úbere quente e inchado; 

 Vesículas que podem conter pus. 

Quando rompem, formam feridas, 

eliminando o vírus; 

 Nas vacas as lesões ocorrem, 

principalmente, no úbere e nas tetas, 

contaminando os bezerros no focinho. 
 

(A) Poxvírus 

(B) Febre Aftosa 

(C) Brucelose 

(D) Raiva 
 

23) A Febre Aftosa é uma doença grave que 

acomete todos os animais com cascos 

fendidos. Sobre a vacinação contra a 

febre aftosa, assinale a alternativa 

incorreta: 
 

(A) A vacina deve ser conservada entre 2o e 

8o C, nunca no congelador ou na porta da 

geladeira. 

(B) A cada 5 animais vacinados, deve-se 

desinfetar a agulha, e a cada 10 animais, 

trocar de agulha. 

(C) Deve-se utilizar a vacina na dose de 

15ml por animal. 

(D) A vacina deve ser aplicada na tábua do 

pescoço, pela via intramuscular ou 

subcutânea. 

 
 

 

24) Os ovários têm como função a 

produção de óvulos e hormônios 

(estrógeno e progesterona), em 

número de 2, de cor branco rosada, 

com tamanho variável nas diferentes 

espécies de acordo com a idade, 

raça, condições alimentares e fase do 

ciclo estral. Em qual animal 

relacionado abaixo, os ovários estão 

totalmente contidos na bolsa ovárica 

formada pelo mesossalpinge e o 

ligamento largo?  

 

(A) Égua 

(B) Vaca 

(C) Porca 

(D) Ovelha 

 

25)  Julgue se as afirmações abaixo são 

verdadeiras e em seguida assinale a 

alternativa correta: 

 

I. Os determinantes para a ocorrência de 

doenças classificados como 

determinantes intermediários, são os 

fatores que estão mais próximos às 

doenças podendo sofrer influência dos 

outros fatores e ainda podem agir 

diretamente na determinação de uma 

patologia, como por exemplo, fatores 

biológicos e hereditários. 

II. Os estudos longitudinais são um tipo de 

pesquisa bioestatística que tem como 

objetivo verificar se as pessoas que 

foram selecionadas devido a uma 

característica ou doença, chamados de 

casos, diferem muito de um grupo de 

indivíduos comparáveis, mas que não 

possuem a característica ou doença, os 

controles, em relação à exposição a um 

dado fator de risco. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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III. A incidência é a fração de um grupo de 

pessoas que possuem uma determinada 

condição clinica em um dado período de 

tempo. Ela é obtida através de uma 

população predefinida contendo 

pessoas sadias e com a condição em 

questão, em um único momento. 

IV. Os estudos longitudinais prospectivos e 

retrospectivos proporcionam ao 

investigador a oportunidade de 

identificar, dentro do sistema composto 

das variáveis que são selecionadas e 

estudadas, os fatores de risco e de 

proteção, considerando as variáveis 

independentes e dependentes, contidas 

no modelo de estudo. 
 

(A) As afirmações I, II, III e IV são 

verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação IV é verdadeira. 

(C) Somente as afirmações I, II e III são 

verdadeiras. 

(D) Somente as afirmações II e IV são 

verdadeiras. 

 

26)  Que tipo de alimento animal está 

descrito abaixo? 

 

É pobre em proteína, necessitando sua 

complementação. Como concentrado 

energético, pode ser a base da dieta. Nas 

suas cascas e raízes inteiras, chamadas 

bravas, existe o ácido cianídrico (HCN) com 

teores variando de 0,02 a 0,03%. Todas as 

plantas apresentam princípio tóxico, devido 

à presença de glicosídeos cianogênicos 

conhecidos como Linamarina e 

Lotaustralina, os quais sofrem hidrólise, e 

sob ação de ácidos e enzimas libera 

acetona, açúcar e ácido cianídrico (HCN). 
 

(A) Mandioca 

(B) Caroço de Algodão 

(C) Milheto 

(D) Babaçu 

27) Sobre a fiscalização de produtos de uso 

veterinário no Brasil, não é correto 

afirmar que: 

 

(A) A licença que habilita ao funcionamento 

dos estabelecimentos que fabricam ou 

fracionem, e ainda aqueles que 

comercializam ou armazenam produtos 

veterinários, de natureza biológica, e 

outros que necessitem de cuidados 

especiais, deve ser renovada 

anualmente. 

(B) Para fins de registro de medicamento 

genérico de uso veterinário no Ministério 

da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, o interessado deverá 

comprovar, não cumulativamente, a 

bioequivalência em relação ao 

medicamento de referência de uso 

veterinário; a equivalência terapêutica 

nas espécies animais a que se destina; a 

taxa de excreção, determinação de 

resíduos e período de carência 

equivalentes aos do medicamento de 

referência de uso veterinário, quando 

destinados a animais de consumo e 

exigidos no regulamento de Decreto-Lei. 

(C) A licença que habilita a comercialização 

de produtos de uso veterinário 

elaborados no País ou importados, total 

ou parcialmente, é válida por 10 (dez) 

anos. 

(D) Os medicamentos de referência e 

similares de uso veterinário ostentam 

também, obrigatoriamente, com o 

mesmo destaque e de forma legível, nas 

embalagens, nos rótulos, nas bulas, nos 

impressos, nos prospectos e nos 

materiais promocionais, a DCB ou, na 

sua falta, a DCI. 
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28) As salmonelas possuem antígenos de 

grande importância, que podem ser 

utilizados na classificação e no 

diagnóstico da infecção. Relacione a 

coluna 1 com a coluna 2, para a 

identificação dos tipos de antígenos das 

salmonelas, e em seguida assinale a 

alternativa correta: 

 

Coluna 1 Coluna 2 

(1) Antígeno "O" (   ) Antígeno Flagelar 

(2) Antígeno "H" (   ) Antígeno Somático 

(3) Antígeno "Vi" (   ) Antígeno de Parede 

 

(A) (2); (3).; (1) 

(B) (1); (3).; (2) 

(C) (3); (2).; (1) 

(D) (2); (1).; (3) 

 

29) Nas afirmações abaixo em relação à 

vacina contra a Brucelose, assinale 

àquela que não é verdadeira: 

 

(A) A vacina B19 é produzida com amostra 

viva atenuada da B. abortus bv. 1 estirpe 

B19. Apresenta características 

importantes tais como: prevenir o aborto; 

ser estável e não se multiplicar na 

presença de eritritol; ser atenuada para 

bovinos, causando reações mínimas 

após a sua aplicação, além de conferir 

proteção em 70-80% dos animais 

vacinados. 

(B) Diante da necessidade de obter uma 

amostra vacinal que não provocasse a 

indução de anticorpos vacinais, foi 

desenvolvida na década de 90, a vacina 

não indutora de anticorpos aglutinantes, 

a RB51. Esta amostra, praticamente 

isenta de cadeia O, foi obtida por 

passagens sucessivas da cepa 2308 de 

B. abortus em meios de cultura contendo 

rifampicina, originando uma mutante 

permanentemente rugosa, reduzindo 

assim, sua virulência. 

(C) A amostra da vacina RB51 possui 

características de proteção semelhantes 

à da B19, porém, por ser rugosa, previne 

a formação de anticorpos reagentes nos 

testes sorológicos de rotina, não 

interferindo no diagnóstico sorológico da 

enfermidade. 

(D) A vacinação constitui uma poderosa 

estratégia de controle, principalmente 

quando empregada de forma ampla com 

a utilização da vacina RB51 em fêmeas 

jovens e a vacinação estratégica com 

B19 em fêmeas com idade superior a 

oito meses. 

 

30)  Do ponto de vista fisiológico, a hipófise 

pode ser dividida em duas partes 

distintas: o lobo anterior da hipófise, 

também conhecido como adeno-

hipófise, e o lobo posterior da hipófise, 

também denominado neuro-hipófise. 

Assinale a alternativa que se refere à 

função dos hormônios descritas abaixo: 

 

I. Controla a velocidade de secreção de 

tiroxina pela glândula tireoide, e, por sua 

vez, a tiroxina controla a velocidade da 

maioria das reações químicas em todo o 

organismo. 

II. Ajuda a liberar o leite das glândulas da 

mama para os mamilos durante a sucção 

e possivelmente, participa do parto ao 

final da gravidez. 

III. Controla a secreção de alguns 

hormônios córticoadrenais, que, por sua 

vez, afetam o metabolismo da glicose, 

das proteínas e gorduras. 
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(A) I. Hormônio TSH; II. Prolactina; III. 

Hormônio ACTH 

(B) I. Hormônio ACTH; II. Prolactina; III. 

Hormônio TSH 

(C) I. Hormônio TSH; II. Ocitocina; III. 

Hormônio ACTH 

(D) I. Hormônio ACTH; II. Ocitocina; III. 

Hormônio TSH 

 

31)  Nas afirmações abaixo sobre a inspeção 

industrial e sanitária de carnes e 

derivados, assinale àquela que não é 

verdadeira: 

 

(A) É permitido o abate de animais castrados 

por métodos não cirúrgicos, desde que o 

processo seja aprovado pelo setor 

competente. 

(B) É permitido o abate de animais que não 

tenham permanecido em descanso, 

jejum e dieta hídrica, desde que 

respeitadas as particularidades de cada 

espécie. 

(C) Deve ser evitado, a critério da Inspeção, 

o abate de fêmeas em estado de 

gestação e aves que apresentem 

repleção do trato gastrintestinal. 

(D) Animais com sinais clínicos de paralisia 

decorrente de alterações metabólicas ou 

patológicas devem ser destinados ao 

abate de emergência. 

  

32) Os anti-helmínticos são drogas capazes 

de penetrarem na cutícula dos vermes 

ou terem acesso ao seu trato alimentar. 

Os principais anti-helmínticos são 

abrangidos pelos benzimidazóis, que 

incluem o Mebendazol. Qual 

medicamento não deve ser utilizado com 

o Mebendazol, pois pode inibir o seu 

metabolismo no fígado, resultando no 

aumento da concentração plasmática do 

Mebendazol, especialmente em uso 

crônico? 

(A) Cimetidina 

(B) Tiabendazol 

(C) Praziquantel 

(D) Carbamazepina 

 

33)  As quinolonas são um grupo de 

substâncias químicas antibacterianas. 

Qual das quinolonas relacionadas 

abaixo, refere-se às quinolonas de 3ª 

geração que, além de atuarem nos 

microorganismos sensíveis às 

quinolonas de segunda geração, são 

eficientes no combate ao Streptococcus 

pneumoniae? 

 

(A) Flumequina 

(B) Enrofloxacina 

(C) perfloxacina 

(D) Levofloxacina 

 

 

34) A fundamentação descrita abaixo, 

refere-se a qual método analítico oficial, 

para análises microbiológicas para 

controle de produtos de origem animal e 

água? 

 

Baseia-se na verificação da capacidade desses 

microrganismos se desenvolverem em meios de 

cultura com pH próximo a 3,5 e temperatura de 

incubação de 25 ± 1ºC. A utilização de meios 

acidificados a pH 3,5 ± 0,1 promove seletivamente 

o crescimento de fungos, inibindo a maioria das 

bactérias presentes no alimento. 

 

(A) A contagem de Staphylococcus aureus. 

(B) A contagem de bolores e leveduras em 

alimentos. 

(C) A contagem de microrganismos 

mesófilos aeróbios viáveis em produtos 

UHT. 

(D) A contagem de Clostridium sulfito 

redutores e de Clostridium perfringens 

em alimentos. 
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35) Qual amostra relacionada abaixo para 

análise laboratorial, não deve ser 

congelada? 

 

(A) Amostras de leite cru para a 

determinação de CMP 

(Caseinomacropeptídeo). 

(B) Amostras de leite pasteurizado para a 

determinação de CMP 

(Caseinomacropeptídeo). 

(C) Amostras de leite fluido para análises 

de composição centesimal. 

(D) Amostras de leite UHT para a 

determinação de CMP 

(Caseinomacropeptídeo). 

 

36)  Em alimentos muito ácidos, com pH < 4, 

como produtos derivados do leite, frutas, 

sucos de frutas e refrigerantes, 

predominam que tipo de bactérias? 

 

(A) Bactérias Esporuladas. 

(B) Bactérias Patogênicas Aeróbias. 

(C) Bactérias Acéticas. 

(D) Bactérias Patogênicas Anaeróbias. 

 

37) Biossegurança se refere ao conjunto de 

ações voltadas para prevenção, 

minimização ou eliminação de riscos 

inerentes às atividades de pesquisa, 

produção, ensino, desenvolvimento 

tecnológico e prestação de serviços, 

visando à saúde do homem, dos 

animais, à preservação do meio 

ambiente e à qualidade dos resultados. 

Dos tipos de luvas para uso em 

laboratório, qual o tipo deve ser utilizado 

para trabalhos com gelo seco, freezer -

80º C e nitrogênio líquido? 

 

(A) Luvas de látex 

(B) Luvas de cloreto de vinila (PVC) 

(C) Luvas de fio de kevlar tricotado 

(D) Luvas confeccionada com nylon cordura 

38) Assinale a alternativa que preenche a 

lacuna do texto abaixo: 

 

O método Soxhlet é o mais comum para 

extração do extrato etéreo que define a 

quantidade de ___________ e, para isso, 

utiliza solvente a quente. Também existem 

os métodos de extração com solvente a frio 

ou de extração de ____________ ligada a 

outros componentes. 

 

(A) gordura 

(B) proteína 

(C) fibras 

(D) carboidrato 

 

39)  A toxoplasmose é uma zoonose de 

distribuição mundial, causada pelo 

protozoário sarcocistídeo Toxoplasma 

gondii, parasita intracelular obrigatório. 

Sobre a toxoplasmose, não é correto 

afirmar que: 

 

(A) A carne suína é a principal fonte de 

infecção de toxoplasmose para o 

homem, pois os cistos podem 

permanecer viáveis por 171 dias na 

carne 

(B) Esse protozoário já foi encontrado no 

leite de diversas espécies animais, 

porém, apenas o consumo de leite 

bovino não pasteurizado por humanos foi 

associado à transmissão da 

enfermidade, enquanto o leite de 

caprinos não apresenta importância 

epidemiológica. 

(C) O consumo de carne suína e de aves 

produzidas em sistemas orgânicos 

proporciona maior risco de infecção, pois 

os animais são criados de forma mais 

extensiva, tendo acesso a ambientes 

externos que podem conter oocistos dos 

parasitas 
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(D) Vários têm sido os fatores associados à 

infecção toxoplásmica, como o consumo 

de carnes mal passadas, leite caprino 

não pasteurizado e água não tratada. 

 

40)  Que patologia bovina apresenta a 

sintomatologia descrita abaixo? 

 

Acomete bovinos de qualquer raça, sexo ou 

faixa etária. Os animais acometidos se 

isolam dos demais, ficam deprimidos e com 

apetite reduzido associado a um aumento 

acentuado da frequência respiratória caso 

sejam movimentados nos currais; febre em 

torno de 40 a 41ºC; crostas ao redor do muflo 

e secreção muco purulenta nasal e ocular 

são bastante comuns neste quadro. 

 

(A) Pasteurelose 

(B) Brucelose 

(C) Rinotraqueíte infecciosa 

(D) Campilobacteriose 

 


