
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2016  

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO  
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

matemática, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

QUESTÃO 01. “As moças salvaram-se, fugindo do incêndio”. O verbo grafado torna o sujeito agente e paciente 
da ação, logo sua voz verbal é: 

 
(A) Voz ativa 
(B) Voz passiva. 
(C) Voz reflexiva. 
(D) Voz passiva sintética.  
 
QUESTÃO 02. “Duas casas maravilhosas foram demolidas na rua em que moro.”. A concordância nominal é o 

acordo entre o substantivo e seus modificadores.  Assinale a alternativa que apresenta apenas 
modificadores do substantivo “casas” na frase acima: 

 
(A) Duas – maravilhosas. 
(B) Duas – foram. 
(C) Maravilhosas – foram. 
(D) Duas – rua.  
 
QUESTÃO 03. Relativo aos modos verbais correspondentes analise:  
 
I. Exprime uma ordem, expressa um pedido. 
II. Exprime um fato certo, concreto. 
III. Exprime um fato hipotético, duvidoso. 
 
(A) Indicativo – subjuntivo – imperativo. 
(B) Imperativo – subjuntivo – indicativo. 
(C) Imperativo – indicativo – subjuntivo.  
(D) Subjuntivo – indicativo – imperativo.  
 
QUESTÃO 04. Assinale a oração que faz uso incorreto da crase: 
  
(A) Fui à cidade de Campinas visitar alguns amigos. 
(B) Daniel tratou muito bem à todos os presentes. 
(C) Referia-se às duas meninas de ontem. 
(D) Mário saiu às escondidas pelo quintal. 
 
QUESTÃO 05. Assinale a oração que faz uso incorreto da crase: 
 
(A) Os papeis da matrícula do meu novo curso estão sobre à mesa do escritório.  
(B) À noite, gostaria que você fosse embora comigo, pois tenho medo de ir sozinha.  
(C) Fui à farmácia comprar analgésicos para minha filha que reclama de dor desde semana passada.   
(D) Irei à Paraíba de Suassuna, visitar a famosa Igreja do Carmo.  
 
QUESTÃO 06. Analise, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico: 
 

I. O acento não permanece mais em ditongos terminados em “ei” e “oi”, nas palavras oxítonas e 
monossilábicas tônicos de som aberto.  

II. Perderam o acento circunflexo as paroxítonas com “o” fechado na sílaba tônica.  
III. Não se usa hífen em locuções de qualquer tipo, com as seguintes exceções: água-viva, arco-da-velha e cor-

de-rosa. 
 

Das afirmativas acima: 
 

(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Apenas o item II está correto.  



QUESTÃO 07. Não há locução adverbial em: 
 
(A) Com certeza, ele se arrependerá.  
(B) Maria pratica exercícios físicos fielmente aos sábados.   
(C) As mulheres são guerreiras e realizam a tarefa com humildade. 
(D) Sem dúvida é a melhor feijoada que já provei desde minha passagem por São Paulo.  
 
QUESTÃO 08. “Árabe” e “público” são acentuados porque:  
 
(A) São palavras proparoxítonas, pois recebem o acento agudo na antepenúltima sílaba.  
(B) São palavras oxítonas, pois possuem vogais “a” e “u” semiabertas. 
(C) Não possuem mais acentos segundo a nova reforma ortográfica. 
(D) São palavras paroxítonas, pois recebem o acento agudo na antepenúltima sílaba.  
 
QUESTÃO 09. “O avião caiu sobre as casas de Guarulhos.” 
 
O verbo grifado é: 
 
(A) Transitivo direto. 
(B) Transitivo indireto. 
(C) Intransitivo. 
(D) De ligação. 
 
QUESTÃO 10. Um pronome mal utilizado às vezes pode expressar redundância. Assinale a oração em que isso 

ocorre:  
 
(A) Fume o cigarro e jogue-o no lixo! 
(B) Este livro que está com você é meu, devolva-me, por favor.  
(C) Deixe-me sozinha, não estou bem, não quero conversar.  
(D) A ginasta machucou o seu braço, numa grande competição nacional.  
 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. Qual o domínio da função abaixo? 

𝐽(𝑘) =
𝑒4

64 − 𝑘6
 

(A) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ −32} 
(B) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ ±8} 
(C) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ ±2}  
(D) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ ±1} 
 
QUESTÃO 12. Qual o valor de “P” na equação abaixo?  

−0,7𝑃2 = −0,49𝑃 
(A) 0,7 
(B) -7 
(C) 7 
(D) 0,21 
 
QUESTÃO 13. Qual o determinante da matriz abaixo 

det 𝑀 = [
−5 4
2,5 −2

] = ? 

(A) 1 
(B) -2 
(C) 2 
(D) 0 
 
  



QUESTÃO 14. Qual o valor da função T(S(2)) se S = 1/t³ e T = 2t 
 
(A) 1/9 
(B) 1/4 
(C) 9 
(D) 27 
 
QUESTÃO 15. Qual o conjunto imagem da função abaixo? 
 

𝑦 =
1

𝑥
 

(A) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 ≤ 0 } 
(B) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 > 0} 
(C) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 ≥ 0}  
(D) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 ≠ 0} 
 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. Assinale o primeiro nome dado ao município de Constantina (RS).  
 
(A) Benjamin Constant. 
(B) Taquaruçu. 
(C) João Pessoa. 
(D) Florianópolis.  
 
QUESTÃO 17. Assinale a alternativa que responda corretamente ao período de duração da Revolução 

Farroupilha: 
 
(A) (1990-1910). 
(B) (1850-1860). 
(C) (1835-1845). 
(D) (1837-1843).  
 
QUESTÃO 18. O lema localizado no brasão da bandeira do estado do Rio Grande do Sul é: 
 
(A) Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 
(B) Libertas quae sera tamen. 
(C) Non dvcor dvco.  
(D) Liberdade, Igualdade e Humanidade.  
 
QUESTÃO 19. Complete a lacuna correspondente ao Hino do Rio Grande do Sul.  
 
“Mas não basta pra ser livre, ser forte, __________ e bravo, povo que não tem virtude acaba por ser 

escravo.” 
 
(A) Valente. 
(B) Destemido. 
(C) Audaz.  
(D) Aguerrido.  
 
  



QUESTÃO 20. Levou o prêmio Oscar 2016 de melhor filme: 
 
(A) "Mad Max: Estrada da fúria" 
(B) "Perdido em Marte" 
(C) "O regresso" 
(D) "Spotlight: Segredos revelados" 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

 

QUESTÃO 21. Alguns alimentos ao serem preparados para o congelamento devem passar por um processo de 
branqueamento. Sobre este processo, assinale a alternativa correta: 

 
(A) Tanto alimentos de origem vegetal, como ovos, carnes e aves (mas não frutos do mar), devem passar pelo 

processo de branqueamento. 
(B) O processo de branqueamento consiste no tratamento prolongado com vapor d’água visando inativar enzimas e 

eliminar microrganismos e só deve ser utilizado com vegetais e alimentos de origem animal curados ou 
embutidos.   

(C) Dentre as funções do branqueamento estão: manter a cor e a textura dos alimentos, retirar o ar preso nos tecidos 
vegetais e eliminar os microrganismos, tanto células bacterianas vegetativas quanto formas de resistência.  

(D) Dentre as funções do branqueamento está a redução do número de microrganismos e a inativação de certas 
enzimas que podem causar alterações indesejáveis no produto durante o processo de congelamento. 

 
QUESTÃO 22. Sobre os métodos básicos para se congelar os alimentos, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A formação de cristais em alimentos congelados é benérica pois estes, quando de tamanho suficientemente 

grande, englobam a célula sem causar o rompimento de estruturas como paredes e membranas lipoproteicas, 
garantindo que durante o descongelamento o alimento permanecerá com suas características originais.  

(B) Nem os constituintes alimentares, nem as condições ambientais como pH alteram a viabilidade dos 
microrganismos em temperaturas de congelamento. 

(C) O congelamento pode ser considerado um meio de destruição de microrganismos de origem alimentar uma vez 
que existe uma rápida mortalidade imediatamente após o congelamento de espécies de bactérias patogênicas.  

(D) No método de congelamento rápido o alimento tem sua temperatura reduzida a cerca de -20oC em meia hora, 
geralmente através do contato com substâncias refrigerantes. Do ponto de vista da manutenção da qualidade do 
produto, o congelamento rápido tende a possuir uma vantagem em relação ao congelamento lento. 

 
QUESTÃO 23. A inspeção post mortem de animais de abate é um dos principais recursos na inspeção de carnes para 

diagnosticar doenças animais em matadouros. Ela é realizada através da análise anatomopatológica das peças de 
animais abatidos. Sobre essa atividade, analise as afirmativas: 

 
I. A inspeção post mortem se divide em duas etapas: a primeira em linhas de inspeção posicionadas no interior da 

sala de matança, e a segunda em laboratório, após coleta de resíduos de sangue e tecido, sendo realizados 
exames de imunohistoquímica para as principais doenças presentes no gado.  

II. Um importante instrumento para avaliação sanitária são alterações observadas nos linfonodos do animal, uma 
vez que tais alterações podem refletir a ação de agentes patogênicos 

III. Linhas de inspeção são pontos na própria sala de matança onde se realizam exames sistemáticos post mortem. 
Trabalhos programados nessas linhas de dividem em uma fase preparatória realizada por funcionários seguida 
do exame realizado geralmente por auxiliares de inspeção. 

 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) I, II e III. 

 
  



QUESTÃO 24. Dentre as normas previstas pelo SIF (Serviço de Inspeção Federal) acerca da entrada de animais 
na sala de matanças após inspeção ante mortem, assinale a alternativa incorreta: 

 
(A) Animais portadores de febre-aftosa, peste suína, carbúnculo hepático ou gangrena gasosa devem ser 

abatidos antes do início da matança em salas especiais que devem ser esterilizadas antes e após o abate.  
(B) Somente é permitida a entrada de animais nos estabelecimentos na ausência de um servidor do SIF caso 

haja um “deposito de chegada” nas instalações destinado especificamente para manter os animais. E eles 
só poderão ser retirados após inspeção. 

(C) Deve-se evitar o abate de animais com menos de 30 dias ou com mais de dois terços de gestação, bem como 
de animais caquéticos.  

(D) Animais com febre vitular, doença de transporte, edema não-generalizado podem ficar retidos para 
tratamento. 

 
QUESTÃO 25. A figura abaixo retrata do fluxo de animais submetidos à inspeção ante mortem.  

  
Fonte: (Pinto, P. S. A. Inspeção e higiene de carnes Ed. UFV. 2008. Pág 232). 

 
A partir da imagem e de seus conhecimentos, analise as alternativas: 
 
I. Animais encaminhados ao curral de observação ao serem constatados sinais clínicos nos mesmos que 

possam indicar uma doença infectocontagiosa. O animal é preparado para exame minucioso, tratamento ou 
observação. 

II. Animais lavados a sala de matança são aqueles que não apresentaram suspeitas de doenças ou outras 
anormalidades no exame ante mortem, bem como aos destinados à matança de emergência, sob controle 
do serviço de inspeção.  

III. O departamento de necropsia é onde se realizam os exames ante mortem bem como os exames post mortem 
de animais com suspeitas de enfermidades e doenças infectocontagiosas. Alí serão coletadas amostras para 
exames laboratoriais posteriores.  

 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II. 
 
  



QUESTÃO 26. O leite possui um lugar de destaque na nutrição humana, ainda assim, existe um risco desse 
produto acabar se tornando um veiculador de microrganismos patogênicos, podendo se tornar prejudicial 
à saúde do consumidor. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta: 

 
(A) O procedimento de granelização permite o transporte do leite a 4oC em caminhões tanque isotérmicos com 

o mínimo possível de manipulação ao produto. 
(B) A qualidade do leite destinado a elaboração de derivados, o número de microrganismos e inclusive o seu 

prazo de vida útil dependem das condições de higiene na ordenha e não da temperatura na qual ele é 
mantido após a ordenha e durante o transporte. 

(C) Um fator que é relevante para a melhoria da qualidade do leite é o controle higiênico-sanitário da ordenha. 
Isso é obtido com procedimentos como: limpeza e desinfecção do úbere dos animais, limpeza e desinfecções 
de utensílios e das instalações da ordenha. 

(D) A prova da redutase serve para estimar o número total de microrganismos. Nesse teste o leite é corado com 
uma solução de azul de metileno e subsequentemente surge uma descoloração por atividade microbiana. 
O tempo da descoloração é inversamente proporcional ao número de microrganismos presentes no leite.  

 
QUESTÃO 27. Algumas das vacinas utilizadas em animais contem cepas vivas não virulentas do agente 

infeccioso. Em contraste outras vacinas não apresentam cepas vivas, sendo vacinas inativadas. Sobre esses 
dois tipos de vacinas, analise as afirmativas: 

 
I. Vacinas vivas e atenuadas requerem em geral de um número menor de inoculações e não necessitam de 

agentes adjuvantes. 
II. Vacinas inativadas apresentam uma chance menor de causar efeitos colaterais por virulência residual. 
III. Ambas as vacinas requerem um grande número de doses para conferir uma resposta imune ativa contra o 

patógeno.  
 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II. 
 
QUESTÃO 28. A brucelose foi inicialmente descrita no ser humano no início do século XIX na ilha de Malta. Por 

conta disso ela ficou conhecida como a Febre de Malta. A natureza zoonotica da doença foi demonstrada 
em 1905 com a bactéria Brucella melitensis sendo isolada a partir do leite de cabras.  

 
Sobre a brucelose, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A brucelose dissemina-se primariamente através de contato sexual entre os organismos, no entanto foram 

observados também infecções congênitas ou perinatais. A abundância de animais assintomáticos e 
cronicamente infectados torna ela uma doença de difícil controle. 

(B) A brucelose ocorre apenas na América Central, América do Sul e México, não tendo sido introduzida ou 
tendo sido erradicada nas demais localidades. 

(C) Em fêmeas gestantes, a bactéria apresenta afinidade pela placenta, se multiplicando nas células 
trofoblásticas e levando a necrose das mesmas. Em consequência disso ocorre a placentite e consequente 
morte fetal e aborto. 

(D) Também na espécie humana, o principal risco da manifestação da brucelose é o aborto espontâneo em 
gestantes. Além disso, ela causa febre aguda em sua fase inicial acompanhado de mal estar, anorexia e 
cansaço. 

 
  



QUESTÃO 29. O gráfico abaixo apresenta os casos de Leishmaniose visceral no Brasil entre 1980 e 2007. 

  
Fonte: Tirado de “Manual de Zoonoses”. Programa de zoonoses da Região Sul. 2008. 

 
A partir do gráfico, e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A Leishmaniose visceral sempre se caracterizou por se apresentar em regiões rurais do norte e nordeste, 

sendo este o hábitat endêmico do mosquito flebotomíneo que é vetor da doença. 
(B) Apesar do mosquito ser um importante vetor da doença, acredita-se que a principal forma de transmissão 

em não humanos seja a transmissão direta de animal para animal, além da ingestão de carrapatos 
infectados, mordedura, cópula ou ingestão de carne infectada. 

(C) Cães com Leishmaniose visceral geralmente apresentam lesões cutâneas, pequenas ulceras rasas que 
podem se localizar na altura das orelhas entre outros sintomas, no entanto eles também podem permanecer 
sem sinais clínicos por um certo tempo após infectados. 

(D) Na fase inicial aguda da doença em humanos e animais ocorre febre intermitente, icterícia, diarreia, 
hemorragias e anorexia. Em humanos podem ocorrer ainda ascite e edemas nos membros inferiores. 

 
QUESTÃO 30. Sobre a conservação dos alimentos pela adição de sal, assinale a alternativa correta: 
 
(A) O efeito inibitório do sal sobre o crescimento de bactérias depende do pH, sendo que meios mais alcalinos 

favorecem a sobrevivência de microrganismos, outro fator importante é a temperatura que influência nos 
níveis de saturação de soluções salinas. 

(B) Uma solução salina em torno de 0,9% proporciona uma condição isotônica para os alimentos, mas 
hipertônica para os microrganismos não marinhos, causando a plasmólise celular e consequentemente 
morte dos mesmos. 

(C) A adição de açucares como a sacarose ao alimento apresenta um efeito semelhante a adição de sal, uma 
diferença entre os dois é a concentração relativa necessária para acarretar na inibição do crescimento 
microbiano, sendo as concentrações de açucares necessárias geralmente seis vezes maiores do que as de 
sal.  

(D) Uma vez que a ação da adição de sais e açucares nos alimentos irá acarretar em um processo físico de 
transporte de água através das células (osmose), os microrganismos – com exceção de seres marinhos – 
diferem muito pouco quanto a resistência a soluções hipertônicas sendo igualmente suscetíveis na sua 
capacidade de sobrevivência e desenvolvimento nesses meios. 

 
  



QUESTÃO 31. Uma vez que os organismos precisam de um meio aquoso interno para manter-se ativos, é 
interessante, para muitos alimentos a conservação diminuindo a sua umidade até conter a sua deterioração 
e o crescimento de microrganismos, trata-se do método de conservação dos alimentos por secagem. Sobre 
tal método, assinale a alternativa incorreta: 

 
(A) A secagem, em geral, não é letal para microrganismos, sendo que, em geral, bactérias requerem níveis 

relativamente altos de umidade para crescer, leveduras níveis menores e outros fungos níveis ainda 
menores.  

(B) A secagem a vácuo sobre alta temperatura é, geralmente, utilizada em detrimento da liofilização pois esta 
última apresenta um grau bem maior de desnaturação de proteínas, endurecimento da superfície dos 
alimentos, entre outros.  

(C) O uso de dióxido de enxofre em alimentos de origem vegetal antes da sua desidratação retarda reações que 
levariam ao escurecimento do alimento e protege a vitamina C nele presente. 

(D) A liofilização é precedida pelo branqueamento dos vegetais e pelo pré-cozimento de carnes seguida do 
congelamento e remoção da água por sublimação. 

 
QUESTÃO 32. Atualmente, para muitas vacinas, busca realizar-se a utilização de técnicas de biologia molecular 

afim de torna-las mais eficientes. Sobre elas, analise as alternativas: 
 
I. Clonagem de genes e sua subsequente inserção em culturas de células de bactérias ou leveduras e expressão 

pode ser utilizado para produzir grandes quantidades de antígenos purificados que podem ser utilizados em 
vacinas.  

II. Técnicas de biologia molecular podem produzir organismos patógenos atenuados não virulentos que podem 
ser utilizados em vacinas. Essa técnica, no entanto, apresenta o risco de que as culturas sofram mutação e 
voltem a se tornar virulentas tanto quanto vacinas atenuadas produzidas em culturas teciduais prolongadas 

III. Em certos casos, é possível que o próprio organismo recombinante que expressa o antígeno possa ser 
utilizado como vacina. A proteína que serve como antígeno é expressa e passa pelo processamento que inclui 
glicosilação e transporte de membrana. Uma vez na superfície do organismo transgênico a pode ser 
reconhecida pelo sistema imune que desenvolve uma resposta ativa.  

 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas I e II.  
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I. 
 
QUESTÃO 33. Epideologicamente, a febre amarela apresenta duas formas distintas: a febre amarela silvestre e 

a febre amarela urbana. Sobre elas pode-se dizer que: 
 
(A) Se diferenciam apenas pela sua localização geográfica, apresentando os mesmos hospedeiros, vetores e 

reservatórios. 
(B) Na febre amarela silvestre, mas não na urbana o principal mosquito vetor é o Aedes aegypti e o período de 

incubação varia de 3 a 6 dias após a picada do mosquito. 
(C) Os tratamentos para a febre amarela incluem hemodiálise e tratamento com antibióticos que não 

prejudiquem ainda mais a função renal. 
(D) Dentre as formas de prevenção da febre amarela silvestre destaca-se a notificação imediata de casos de 

epizootias, especialmente de primatas não humanos e da constatação da presença do vírus em um vetor 
silvestre. 

 
  



QUESTÃO 34. Segundo o artigo 5o da Lei nº 5517 de 23 de outubro de 1968, as seguintes atividades e funções 
são da competência privativa do médico veterinário, a cargo da União, dos Estados, dos municípios, dos 
Territórios federais, entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista e particulares com exceção 
de: 

 
(A) A regência de cadeiras ou disciplinas especificamente médico-veterinárias, bem como a direção das 

respectivas seções e laboratórios. 
(B) A peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes, e exames técnicos em 

questões judiciais. 
(C) O planejamento e a execução da defesa sanitária animal 
(D) A direção e o controle de testes laboratoriais em animais, com vista ao bem estar animal e a bioética.  
 
QUESTÃO 35. Segundo o artigo 13o do Código de Ética do Médico Veterinário Resolução nº 722, de 16 de agosto 

de 2002, são vedadas ao médico veterinário as seguintes atividades, exceto: 
 
(A) Permitir a interferência de pessoas leigas em seus trabalhos e julgamentos profissionais.  
(B) Atender animais sem dono em função assistencial ou gratuita. 
(C) Atender, clínica e/ou cirurgicamente, ou receitar, em estabelecimento comercial. 
(D) Usar título que não possua ou que lhe seja conferido por instituição não reconhecida oficialmente ou 

anunciar especialidade para a qual não esteja habilitado. 
 
QUESTÃO 36. Acerca dos enfoques da pesquisa em epidemiologia, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) A epidemiologia indutiva consiste em realizar modelos experimentais computacionais e, através dos 

mesmos realizar previsões indutivo-dedutivas acerca da etiologia de uma doença. 
(B) A epidemiologia analítica tem seu foco na análise das observações através de testes estatísticos e 

diagnósticos. 
(C) A epidemiologia descritiva representa, normalmente a primeira parte da pesquisa epidemiológica e busca a 

observação dos registros das doenças e possíveis causas. 
(D) A epidemiologia experimental consiste na análises de dados a partir de animais em condições controladas 

nas quais fatores ambientais podem ser alterados e controlados. 
 
QUESTÃO 37. Sobre a hidrofobia, ou raiva, analise as afirmativas: 
 
I. A confirmação de casos de raiva podem ser realizados através de testes como o raspado da mucosa lingual. 

Pode se ainda realizar testes de imunoflorescencia para verificar a ocorrência de anticorpos no soro ou em 
secreções do corpo. 

II. É causado por um vírus com genoma de DNA fita simples com um capsídeo proteico e um envelope lipídico.  
III. A transmissão ao homem é, geralmente, transcutânea ocorrendo através de mordedura de modo que o vírus 

contido na presença do animal penetra na corrente sanguínea do ser humano. 
 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II.  
 
  



QUESTÃO 38. A bactéria Mycobacterium bovis é causadora da tuberculose. Trata-se de uma zoonose de 
evolução crônica que acomete bovinos e bubalinos, principalmente. Sobre ela, analise as afirmativas: 

 
I. Aproximadamente 90% das infecções ocorrem através da inalação de ar contaminado com o microrganismo. 

Bacilos que atingem os alvéolos pulmonares são capturados por macrófagos no interior dos quais se 
multiplicam. 

II. Em animais infectados, a bactéria causadora pode ser eliminada somente pelo ar expirado, não estando 
presentes em fezes, urina, leite e em outros fluidos corporais. 

III. A principal forma de introdução da tuberculose em um rebanho é a introdução de animais infectados. No 
entanto, espécies silvestres podem atuar como reservatórios de M. bovis.  

 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) I, II e III. 
 
QUESTÃO 39. Acerca das formas de transmissão de doenças infecciosas, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A infectividade é o tempo necessário para que a infecção ocorra após a entrada do parasita em seu 

hospedeiro. 
(B) A estabilidade de um organismo se refere ao tempo pelo qual ele pode permanecer em seu estado 

infectante no ambiente, fora do corpo de seu hospedeiro. 
(C) Um hospedeiro paratênico é aquele no qual o agente infeccioso não se reproduz, apenas permanece 

dormente aguardando sua passagem ao hospedeiro definitivo.  
(D) A maioria das técnicas de controle de agentes infecciosos independe de sua história de vida, visto que 

dependem apenas das condições ambientas que favorecem a transmissão. 
  
QUESTÃO 40. Alimentos desidratados podem sofrer algumas alterações químicas resultando em características 

indesejáveis ao produto. Podem ocorrer reações que levam ao escurecimento do alimento, rancidez 
oxidativa, entre outras. Abaixo estão listadas algumas medidas preventivas para minimizar alterações 
químicas em alimentos secos. Todas podem ser eficientes se realizadas em condições ideais e sobre os 
produtos corretos, exceto: 

 
(A) Diminuir ao máximo o nível de gorduras hidrofóbicas saturadas nos alimentos. 
(B) Diminuir ao máximo o nível de açucares redutores no produto. 
(C) Manter o nível de umidade o mais baixo possível. 
(D) No processo de branqueamento (quando realizado), utilizar água com baixos níveis de sólidos solúveis 

lixiviados.  
 
 


