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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

TESTE SELETIVO 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
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

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

D

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 Teste Seletivo 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 Teste Seletivo.
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 Teste Seletivo.
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.seletivofloriano@outlook.com
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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.

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

Um site de relacionamentos acaba de anunciar a criação de um serviço que pode muito bem ser

2

tratado como inaceitável: colocar à disposição de pessoas interessadas em ter um filho um cadastro de

3

doadores de esperma e de óvulo considerados bonitos. O objetivo, segundo os organizadores, é

4

oferecer aos casais o que eles acreditam ser a possibilidade de ter um filho mais belo.

5

Os inventores da ideia são os criadores da rede social Beautiful People. Ela só aceita como

6

membro quem for classificado como bonito. O candidato a participar deve ser aprovado em uma

7

votação feita pelos integrantes. Mas não basta passar por essa primeira porta. Quem se descuida da

8

aparência corre o risco de ser expulso. Foi o que aconteceu no começo deste ano, quando cerca de

9

cinco mil pessoas foram excluídas com o argumento de que tinham ganhado quilos a mais. Hoje, a rede

10

conta com cerca de 600 mil integrantes do mundo todo.

11

E são esses indivíduos que o site disponibiliza como possíveis doadores. Aqueles que se

12

dispõem a doar seu material genético podem ser encontrados no grupo Beautiful Baby Service, um

13

fórum aberto dentro do site. O problema é que, numa sociedade que já viveu episódios hediondos como

14

o Holocausto, ofertar um critério de seleção baseado na beleza dá arrepios. “É uma iniciativa

15

inaceitável, que lembra a eugenia”, diz Salmo Raskin, presidente da Sociedade Brasileira de Genética

16

Médica. De fato, o anúncio do serviço remete, perigosamente, a uma tentativa de colocar em prática a

17

teoria que prega o aperfeiçoamento da espécie humana por meio da seleção genética, em busca de uma

18

civilização perfeita. Os responsáveis pelo site, claro, defendem-se das críticas. “Não queremos

19

estabelecer a escolha pela beleza, mas apenas abrir nossa base, de pessoas brilhantes, como potenciais

20

doadoras”, disse à ISTOÉ Laura Hind, porta-voz da rede.

21

Segundo Greg Hodge, diretor do Beautiful People, a iniciativa surgiu por causa de insistentes

22

pedidos. “Todos os pais gostariam que seus filhos fossem abençoados com vários atributos, sendo que

23

um dos mais procurados é a beleza. Imagine a demanda para um website cujos membros se parecem

24

com Brad Pitt, George Clooney e Angelina Jolie”, disse.

25

No início, o serviço seria ofertado apenas aos membros da rede. Mas, no que consideraram um

26

gesto de generosidade, os responsáveis resolveram abri-lo a qualquer interessado. “Não tínhamos

27

certeza se o estenderíamos a pessoas que não fossem bonitas”, contou Robert Hintze, um dos

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
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28

fundadores do site. “Mas todos, inclusive os feios, gostariam de colocar filhos bonitos no mundo, e não

29

podemos ser egoístas com o nosso pool de genes de pessoas atraentes.”

30

A atitude, no entanto, carece de conhecimento. Qualquer indivíduo sabe que a presença de um

31

pai e de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança terá os traços harmônicos. Hoje se sabe,

32

inclusive, que é muito difícil prever até mesmo a chance de o bebê herdar características pontuais

33

vinculadas à aparência, como a cor dos olhos e dos cabelos. “Atualmente, temos a informação de que

34

diversos genes estão associados a essas características”, explica Raskin. “Por isso, é muito simplista

35

dizer que determinado casal apresenta essa ou aquela probabilidade de ter um filho com olhos claros,

36

por exemplo.”

37

Na opinião do médico carioca Luiz Fernando Dale, especialista em medicina de reprodução

38

assistida, trata-se de um projeto idealizado por indivíduos psicologicamente deturpados. Ele conta que,

39

na sua experiência, nunca se deparou com casais pedindo filhos bonitos. “O que eles querem é que a

40

criança seja saudável e se pareça o máximo possível com eles próprios”, diz. Para que isso seja

41

possível, os médicos costumam recorrer a bancos de esperma e a doadoras de óvulos que pertençam,

42

por exemplo, às mesmas populações das quais fazem parte os casais interessados. É o chamado critério

43

da regionalidade.

44

Para o Brasil, o Beautiful Baby Service pode não ter valia. Aqui, não é possível importar

45

esperma ou óvulo e as doações são sempre anônimas. Portanto, o brasileiro que se interessar – e

46

conseguir encontrar um doador no serviço – terá que ir a um lugar que permita uma doação aberta, em

47

que doador e receptor podem se conhecer. Na Inglaterra isso é possível. Lá, inclusive, a Clínica

48

London Bridge Fertility, Gynecology and Genetics Center, por exemplo, já se prontificou a realizar os

49

procedimentos que podem ser gerados por meio dos contatos intermediados pela rede. “Apoiamos a

50

iniciativa porque há dificuldade de encontrar doadores”, justificou à ISTOÉ Tim Mott, responsável

51

pela comunicação da clínica.
IN:https://istoe.com.br/83259_A+QUESTIONAVEL+BUSCA+DO+BEBE+PERFEITO/
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01) Segundo o texto, no Brasil
A) A reprodução artificial ainda está no campo das
hipóteses.
B) Os centros de reprodução assistida limitam-se a
atender casais com problemas de fertilidade.
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05) Leia o trecho abaixo:
“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e
de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança
terá os traços harmônicos.” (L.30/31).

C) A comercialização de óvulos inseminados
artificialmente obedece a sigilo e atende aos valores
éticos.
D) A seleção de doadores de óvulos ou esperma pelos
pais que desejam ter filhos prescinde de beleza física
das crianças.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar

02) Da leitura do texto depreende-se que

D) A terceira oração equivale a um substantivo.

A) Beleza e saúde são as duas pretensões mais
manifestadas pelos pais que desejam ter filhos
através da doação de óvulos ou esperma.
B) No Brasil assim como na Inglaterra já é possível que
doador e receptor se conheçam, anulação a hipótese
de doação anônima.

06) Quanto aos elementos linguísticos usados no texto, é
verdadeiro o que se afirma em

C) A doação de esperma e óvulos que remetam a
possibilidade de ter um filho mais belo pode gerar
uma distorção no real sentido da vida e das relações
sociais sobrepondo um ser humano sobre o outro.
D) A busca da perfeição tem gerado a criação, em todo o
mundo, de cadastros de doadores de esperma e
óvulos que garanta o nascimento de filhos bonitos.
03) A leitura do primeiro e segundo parágrafos leva a
inferir que os avanços científicos refletem
A) O entendimento de alguns grupos de pessoas de que
o ser humano é essencialmente matéria biológica.
B) O desejo humano de procriação e imortalidade.
C) O respeito pelos sentimentos humanos.
D) O conhecimento da alma humana.
04) Constitui um ponto de vista do autor, expresso no
texto:
A) “O problema é que, numa sociedade que já viveu
episódios hediondos como o Holocausto, ofertar um
critério de seleção baseado na beleza dá arrepios.”
(L.13/14).
B) “É uma iniciativa inaceitável, que lembra a eugenia””
(L.14/15).
C) “É o chamado critério da regionalidade.” (L.42/43).
D) “Aqui, não é possível importar esperma ou óvulo e as
doações são sempre anônimas.” (L.44/45).

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.
B) O agente da ação verbal, na primeira oração, é
indeterminado.
C) A segunda oração tem valor adjetivo.

A) A forma verbal “surgiu” (L.21) apresenta-se com a
mesma regência de “descuida” (L.7).
B) O vocábulo “só” (L.5) tem valor de exclusão.
C) Em “cerca de cinco mil pessoas foram excluídas”
(L.8/9), o verbo pode ficar também no singular em
concordância com a palavra “cerca”, observando
outros ajustes na sentença.
D) A construção oracional “passar por essa primeira
porta” (L.7) tem valor de objeto direto.
07) Quanto às funções dos elementos linguísticos das
frases presentes nas alternativas abaixo, é correto
afirmar
A) Os vocábulos “o”, em “o que eles acreditam” (L.4), e
“o”, em “corre o risco” (L.8), têm a mesma função
morfológica.
B) A expressão ”com vários atributos” (L.22) é agente
da ação verbal.
C) Não se permite omissão da preposição “de” no uso
do verbo gostar, em “Todos os pais gostariam que
seus filhos fossem abençoados com vários atributos”
(L.22), uma vez que a forma verbal seleciona uma
oração subordinada substantiva completiva.
D) A expressão “de pessoas brilhantes” (L. 19) é
paciente da ação verbal.
08) Exerce a mesma função sintática de “da ideia” (L.5) a
expressão
A) “de um projeto idealizado” (L.38).
B) “de seleção” (L.14).
C) “de um serviço” (L.1).
D) “de conhecimento” (L.30).
Página | 5
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09) No texto
A) A expressão “são [...] que”, em “E são esses
indivíduos que o site disponibiliza como possíveis
doadores.” (L.11) tem valor de realce, podendo ser
retirado da oração sem prejuízo sintático.
B) A construção verbal “tinham ganhado” (L.9) tem
como forma simples correspondente “ganharam” no
pretérito perfeito.
C) A preposição contida na contração “à” (L.2) é uma
exigência do verbo “colocar” que aparece no
infinitivo pessoal.
D) “Por isso” (L.34) tem valor explicativo.
10) Marque a alternativa CORRETA:
A) Em “terá que ir a um lugar” (L.46), o vocábulo “que”
pertence à mesma classe gramatical de “que”, em
“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e
de uma mãe bonitos...” (L.30/31).
B) A forma verbal “fazem” (L.42) está no plural
concordando com “mesmas populações” (L.42).
C) “Apoiamos” (L.49) é uma forma verbal anunciadora
da indeterminação do sujeito na oração.
D) A forma pronominal “cujos” (L.23), no contexto em
que se insere, exerce a mesma função sintática de
“que pode muito bem ser tratado como inaceitável”
(L.1/2).
AS QUESTÕES DE 11 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO
TEXTO ABAIXO
¨A Bomba Suja¨
1. Introduzo na poesia
2. a palavra diarreia.
3. Não pela palavra fria
4. mas pelo que ela semeia.
5.
6.
7.
8.

Quem fala em flor não diz tudo.
Quem me fala em dor diz demais.
O poeta se torna mudo
sem as palavras reais.

9.
10.
11.
12.

No dicionário a palavra
é mera ideia abstrata.
Mais que palavra, diarreia
é arma que fere e mata.

13.
14.
15.
16.

Que mata mais do que faca,
mais que bala de fuzil,
homem, mulher e criança
no interior do Brasil.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

..........................................
17. É como uma bomba D
18. que explode dentro do homem
19. quando se dispara, lenta,
20. a espoleta da fome.
..........................................
21.
22.
23.
24.

Cabe agora perguntar
quem é que faz essa fome,
quem foi que ligou a bomba
ao coração desse homem.

25.
26.
27.
28.

Quem é que rouba a esse homem
o cereal que ele planta,
quem come o arroz que ele colhe
se ele o colhe e não janta.

29.
30.
31.
32.

Quem faz café virar dólar
e faz arroz virar fome
é o mesmo que põe a bomba
suja no corpo do homem.

33.
34.
35.
36.

Mas precisamos agora
desarmar com nossas mãos
a espoleta da fome
que mata nossos irmãos.

37. Mas precisamos agora
38. deter o sabotador
39. que instala a bomba da fome
40. dentro do trabalhador.
.........................................
41.
42.
43.
44.
45.

E sobretudo é preciso
trabalhar com segurança
pra dentro de cada homem
trocar a arma da fome
pela arma da esperança.

GULLAR,
Ferreira.
A
bomba
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/

suja.

in:

11) O poema
A) denuncia a exploração do povo brasileiro a quem são
negados os direitos fundamentais.
B) evidencia os efeitos da recessão econômica sobre o
povo brasileiro.
C) apresenta o homem — em face da fome —
desapegado à vida.
D) condena a ação do estrangeiro no Brasil, seduzindo o
povo com sua moeda forte: o dólar.
Página | 6
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12) No poema, o sujeito poético
A) revela-se consciente do seu papel transformador da
realidade.
B) demonstra insegurança quanto à identificação do
agente causador do flagelo da fome brasileira.
C) critica a indiferença das minorias privilegiadas em
relação ao sofrimento de seus semelhantes,
D) procura, através de denúncias, alcançar o inatingível.
13) O poema caracteriza-se
A) pela linearidade discursiva.
B) pela valorização do descritivismo.
C) pela ambiguidade do discurso.
D) pelo uso de um tom coloquial.
14) A ação expressa pela forma verbal transcrita à
esquerda está corretamente indicada em
A) "Introduzo" (v. 1)

— habitual no presente.

B) "diz" (v. 5) — concluída no passado.
C) "ligou" (v. 23)

— em curso no passado.

D) "rouba" (v. 25)

— contínua no presente.

15) No poema,
A) "mas" (v. 4) e "e" (v. 28) exprimem a mesma ideia.
B) "tudo" (v. 5) e "demais" (v. 6) completam o sentido
do verbo "dizer."
C) "mudo" (v. 7) e "suja" (v. 32) possuem o mesmo
valor morfossintático.
D) "a espoleta da fome" (v. 20) e "o cereal" (v. 26)
exercem a mesma função sintática.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
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LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÕES DE 16 A 20

16) De acordo com o decreto n° 7.508, de 28 de junho de
2011, para ser instituída, a Região de Saúde deve
conter, no mínimo, ações e serviços de:

19) De acordo com o disposto na Lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990, a direção do Sistema Único de
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art.

A) Atenção primária e urgência e emergência.
B) Atenção psicossocial e vigilância em saúde.

198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada

C) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

alternativa INCORRETA.

esfera de governo pelos seguintes órgãos: Marque a

D) Todas as alternativas acima.
17) De acordo com o disposto na Lei n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990, marque a alternativa
INCORRETA.

A) No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde.

A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

anos com a representação dos vários segmentos

B) No âmbito dos Estados, pelo Ministério da Saúde.
C) No âmbito do Distrito Federal, pela respectiva
D) No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria
de Saúde ou órgão equivalente.

sociais.
B) A Conferência de Saúde reunir-se-á para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da

política

de saúde

nos

níveis

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo

20) De acordo com o disposto na Constituição da
República Federativa do Brasil, marque a alternativa
INCORRETA.

ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho
de Saúde.

A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

C) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e

B) As instituições privadas poderão participar de forma

deliberativo, órgão colegiado é composto apenas por

complementar do sistema único de saúde, segundo

representantes do governo.

diretrizes deste, mediante contrato de direito

D) O Conselho de Saúde atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de

público ou convênio, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.

saúde na instância correspondente, inclusive nos

C) É permitida a destinação de recursos públicos para

aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões

auxílios ou subvenções às instituições privadas com

serão homologadas pelo chefe do poder legalmente

fins lucrativos.

constituído em cada esfera do governo.

D) É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à

18) De acordo com o disposto na Lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990, constitui o Sistema Único de
Saúde (SUS), o conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados: Marque a alternativa INCORRETA.

saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

A) Por órgãos e instituições públicas federais, estaduais
e municipais.
B) Por organizações não governamentais.
C) Da Administração direta e indireta.
D) Das fundações mantidas pelo Poder Público.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Com relação aos endo e ectoparasitos, classifique
como falsas (F) ou verdadeiras (V) as seguintes
afirmativas e assinale a opção correspondente:
( )

( )

( )

( )

As infecções por nematódeos gastrintestinais
em bovinos são quase sempre mistas, ou seja,
várias espécies de parasitas infestam o mesmo
animal.
As larvas do Boophilus microplus, carrapato
monoxeno dos bovinos, se locomovem
horizontalmente nas pastagens podendo passar
de um pasto contaminado para outro, que
estava livre.
Mesmo sendo um carrapato monoxeno, o
Boophilus microplus é o principal transmissor
da Babesiose bovina, pois, a teleógina transmite
o protozoário à sua descendência (larvas e
ninfas) que já nascem infectadas.
Os piquetes dos bezerros devem sempre ser
localizados abaixo do nível do curral onde a
pastagem é mais desenvolvida devido à
adubação orgânica constante pelos dejetos
oriundos do curral.

A) V, V, V, F.
B) V, V, F, V.
C) V, F, V, F.
D) V, V, F, V.
22) Com relação aos cuidados "ante-mortem", marque a
alternativa incorreta.
A) É obrigatória a realização do exame ante mortem dos
animais destinados ao abate por servidor
competente do SIF.
B) O exame ante mortem deve ser realizado no menor
intervalo de tempo possível após a chegada dos
animais no estabelecimento de abate.
C) Quando no exame ante mortem forem constatados
casos isolados de doenças não contagiosas que
permitam o aproveitamento condicional ou
impliquem a condenação total do animal, este deve
ser abatido primeiro ou em instalações específicas
para este fim.

QUESTÕES DE 21 A 40
23) Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a
alternativa correspondente.
A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de
produtos de origem animal abrangem, entre outros, os
seguintes procedimentos:






) inspeção ante
mortem e post
mortem das
diferentes espécies animais;
) avaliação do bem-estar dos animais destinados ao
abate;
) controle de resíduos e contaminantes em produtos
de origem animal;
) verificação da água de abastecimento
) classificação de produtos e derivados, de acordo
com os tipos e os padrões fixados em legislação
específica ou em fórmulas registradas.

A) F – V – V – F – V
B) V – V – V – F – F
C) V – V – V – F – V
D) V – V – V – V – V
24) Os estabelecimentos de carnes e derivados são
classificados em:
A) abatedouro e unidade de beneficiamento de carne.
B) abatedouro e unidade de beneficiamento produtos
cárneos.
C) abatedouro frigorífico e unidade de beneficiamento
de carne e produtos cárneos.
D) unidade de beneficiamento de carne e unidade de
beneficiamento de produtos cárneos.
25) A inspeção "post-mortem" consiste no exame de
todos os órgãos e tecidos, abrangendo:
A) a observação e apreciação de seus caracteres
externos e sua palpação.
B) abertura dos gânglios linfáticos correspondentes.
C) cortes sobre o parênquima dos órgãos, quando
necessário.
D) Todas as alternativas acima.

D) Os animais de abate que apresentem hipotermia ou
hipertermia podem ser condenados, levando-se em
consideração as condições climáticas, de transporte
e os demais sinais clínicos apresentados.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

Página | 9

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

26) Os responsáveis pelos estabelecimentos deverão
assegurar que todas as etapas de fabricação dos
produtos de origem animal sejam realizadas de
forma higiênica, a fim de se obter produtos que
atendam aos padrões de qualidade, que não
apresentem risco à saúde, à segurança e ao interesse
do consumidor. Marque a alternativa incorreta.
A) As instalações, os equipamentos e os utensílios dos
estabelecimentos devem ser mantidos em condições
de higiene antes, durante e após a realização das
atividades industriais.
B) É permitida a presença de qualquer animal alheio ao
processo
industrial
nos
estabelecimentos
elaboradores de produtos de origem animal.
C) Os reservatórios de água devem ser protegidos de
contaminação externa e higienizados regularmente e
sempre que for necessário.
D) São proibidos o consumo, a guarda de alimentos e o
depósito de produtos, roupas, objetos e materiais
estranhos às finalidades do setor onde se realizem as
atividades industriais.
27) Com relação a brucelose e tuberculose podemos
afirmar que:
A) O Mycobacterium bovis e a Brucela abortus, não
sobrevivem por muito tempo no meio ambiente,
sendo desnecessárias medidas profiláticas em
estábulos e currais.
B) A tuberculose bovina é facilmente prevenida através
de vacinação sistemática dos bezerros no primeiro
mês de vida.
C) Vacas reagentes para tuberculose devem ser isoladas
na linha de ordenha para evitar contaminação de
outros animais, devendo ser tratadas com
estreptomicina por longos períodos.
D) Animais positivos para brucelose e tuberculose
devem ser retirados do rebanho e encaminhados
para abate sanitário em estabelecimentos com
inspeção sanitária de carcaças.
28) A hantavirose é uma Zoonose emergente que causa
duas síndromes distintas: a Febre Hemorrágica com
Síndrome Renal e a Síndrome Cardiopulmonar. A
transmissão em humanos ocorre através da inalação
de pequenas partículas de aerossóis contaminados
pelo vírus ao entrar em locais fechados. Os
hospedeiros / reservatórios naturais são:

29) No teste de detecção de Peróxido de Hidrogênio no
leite, o resultado positivo é caracterizado por:
A) Desenvolvimento da cor amarela.
B) Desenvolvimento da cor azul celeste.
C) Desenvolvimento da cor salmão.
D) Desenvolvimento da cor verde oliva.
30) Em epidemiologia é correto definir caso índice como:
A) Caso que segundo informações disponíveis, não se
apresenta epidemiologicamente relacionado com
outros já conhecidos.
B) Indivíduo com sinais clínicos compatíveis com a
doença, porem sem confirmação laboratorial do
agente etiológico.
C) Indivíduo cuja história clínica, sintomas e possível
exposição a uma fonte de infecção sugerem que
possa estar com ou vir a desenvolver uma doença
infecciosa.
D) Primeiro de vários casos de natureza similar e
epidemiologicamente relacionados, muitas vezes
identificado como fonte de contaminação ou infecção
31) Na identificação de infestação intensa de cisticercose
(Cysticercus bovis) de uma carcaça bovina em uma
das linhas de inspeção, o procedimento
regulamentar estabelece:
A) O tratamento da carcaça pelo sal, por 21 dias a 5°C.
B) A condenação total da carcaça e suas vísceras.
C) O desvio da carcaça ao departamento de inspeção
final para a sua reinspeção e julgamento.
D) O desvio da carcaça ao departamento de inspeção
final para a reinspeção dos centros linfáticos e
julgamento.
32) O conhecimento dos sintomas da brucelose é
importante para o estabelecimento de um plano de
erradicação da doença. O principal sintoma da
brucelose bovina caracteriza-se por:
A) Convulsões e paralisia
B) Abortos
C) Tosse e secreção nasal
D) Diarreia e desidratação

A) Felinos selvagens.
B) Mosquitos Culex sp.
C) Pombos domésticos.
D) Roedores silvestres.
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
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33) Como relação a obtenção higiênica do leite. Marque
a alternativa incorreta.




A) A limpeza dos utensílios usados na obtenção do leite
deverá ser feita logo após a ordenha.
B) Deverá ser exigido resfriamento do leite em água
corrente por imersão dos latões ou em equipamento
apropriado.
C) Deverá ser exigido o uso de coador metálico
inoxidável (aço inoxidável, alumínio, ferro estanhado
ou plástico), ou o uso de pano.
D) Deverá ser exigido nas fazendas leiteiras pelo menos
um abrigo fechado à meia altura, coberto de piso
impermeável (laje rejuntada, tijolo requeimado ou
cimento áspero), dotado de água corrente e mantido
permanentemente limpo.
34) Marque a alternativa incorreta.
A) É proibida a repasteurização do leite para consumo
direto.
B) É proibida a homogeneização de qualquer tipo de
leite, desde que em aparelhagem adequada.
C) A fim de ser acompanhado o controle estatístico da
produção do leite, torna-se obrigatório em todos os
estabelecimentos envolvidos no processo de
recepção, pré-beneficiamento e/ou beneficiamento,
o registro diário, em mapas próprios, do volume de
leite recebido, condenado, industrializado e
expedido
nas
suas
diversas
formas
de
processamento.
D) A liberação do leite pasteurizado para o
empacotamento ficará condicionada à pesquisa de
fosfatase e peroxidase, além das análises necessárias
à verificação da obediência aos padrões físicoquímicos.
35) A denominação genérica "PESCADO" compreende os
peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios e
mamíferos de água doce ou salgada, usados na
alimentação humana. Marque a 2 coluna em relação
a 1 e assinale a alternativa correspondente.
O pescado fresco próprio para consumo deverá
apresentar
as
seguintes
características
organolépticas:
I. Peixe
II. Crustáceos
III. Mariscos

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO



) guelras róseas ou vermelhas, úmidas e brilhantes
com odor natural, próprio e suave.
) carne úmida, bem aderente à concha, de aspecto
esponjoso, de cor cinzento-clara nas ostras e
amareladas nos mexilhões.
) carapaça bem aderente ao corpo.

A) I – III – II
B) II – II – III
C) II – III – I
D) I – II – III
36) Considera-se leite normal, o produto que apresente,
exceto:
A) teor de gordura mínimo de 3% (três por cento);
B) acidez em graus Dornic entre 15 e 20 (quinze e
vinte);
C) densidade a 15ºc (quinze graus centígrados) entre
1.028 (mil e vinte e oito) e 1.033 (mil e trinta e e
três);
D) lactose - mínimo de 7,0 (sete décimos por cento);
37) Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a
alternativa correspondente.
Além das propriedades organolépticas próprias, as
ovas de pescado em conserva deverão se enquadrar
nas seguintes especificações:




) não conter mais de 10% (dez por cento) de cloreto
de sódio.
) nitrogênio titulável pelo formol não excedendo de
0,05 (cinco centigramas por cento).
) não dar reação de gás sulfídrico livre.

A) F – V – V
B) V – F – V
C) V – V – F
D) V – V – V
38) O gado leiteiro será mantido sob controle
veterinário permanente nos estabelecimentos
produtores de leite dos tipos "A" e "B" e períodico
nos demais, tendo em vista, exceto:
A) a área mínima das pastagens por animal
B) alimentação produzida ou adquirida, excluido as
instalações para o preparo de alimentos
C) horário das rações e organização de tabelas de
alimentação para as granjas leiteiras
D) o regime de criação e permanência nos pastos ou
piquetes
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39) O exame microbiologico deve verificar:
A) Os caracteres organolépticos.
B) Pesquisa de flora patogênica.
C) Presença de germes, quando se trate de conservas
submetidas à esterilização
D) Presença de produtos do metabolismo bacteriano,
quando necessário.
40) Os caracteres organolépticos, a composição
centesinal e os índices físico-químicos serão
enquadrados nos padrões normais, aprovados ou
que venham a ser aprovados pelo D.I.P.O.A. A
orientação analítica obedecerá à seguinte seriação:
A) Caracteres organolépticos.
B) Pesquisa de corantes e conservadores.
C) Determinação de fraudes, falsificações e alterações.
D) Todas as alternativas acima.
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