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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Além das desculpas e das falhas 

  

A rede televisiva brasileira foi montada em bases comerciais, apesar de ter recebido grandes 

investimentos do Estado, seja por meio do sistema público de satélites e retransmissoras, por meio 

de concessões gratuitas das frequências ou por isenção de impostos, por financiamento e 

publicidade paga. 

 Segue, em geral, o modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-

se para a TV pública, criada e mantida com os recursos do Estado. Houve exemplos de sucesso, 

alguns de fracasso. O Brasil inicialmente tentou criar emissoras educativas, cujo potencial, em tese, 

estaria voltado à elevação da formação cultural e do conhecimento. A estratégia sofreu muitos 

reveses por décadas, com sucessos pontuais de alguns programas e experiências educacionais. 

(Adaptado de Revista Época, ago. 2018) 

01. Analise as assertivas abaixo: 

I. O Brasil não tem emissoras educativas. 

II. A rede televisiva comercial é mais dinâmica na programação. 

III. O Estado só investe diretamente nas TVs comercias. 

IV. A TV pública não tem sucesso, porque apresenta programas culturais. 

De acordo com o texto, não está correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I, II, III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

02. Os vocábulos destacados no enunciado a seguir são respectivamente: “Segue, em geral, o 

modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-se para a TV pública, 

criada e mantida com os recursos do Estado”. 

A) Verbo conjugado no presente do indicativo e adjetivo feminino. 

B) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e substantivo feminino. 

C) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e verbo no particípio. 

D) Verbo conjugado no futuro do pretérito do indicativo e verbo no gerúndio. 
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03. Os vocábulos: televisão, brasileira, concessões e educacionais são formados respectivamente 

pelos processos de: 

A) Aglutinação; composição – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

B) Aglutinação; derivação – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

C) Hibridismo; composição – sufixação; composição – prefixação; derivação – sufixação.   

D) Hibridismo; derivação – sufixação; derivação – prefixação; derivação – sufixação.   

 

04. Com relação à concordância verbal, assinale as alternativas com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(   ) O verbo assistir no sentido de ajudar não aceita preposição.  

(   ) O verbo haver no sentido de existir aceita plural. 

(   ) O verbo aspirar no sentido de desejar é aplicado com a preposição “a”. 

(   ) O verbo preferir no sentido de ter preferência exige a preposição “de”. 

(   ) Os verbos chover e nevar, referindo-se a fenômenos da natureza, recebem plural. 

A) V, F, V, F, F. 

B) V, V, V, F, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, F, F, F, F. 

 

05. Marque a alternativa que apresenta pontuação correta: 

A) Na mesma época recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade, com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

B) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper, uma conceituada faculdade, com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

C) Na mesma época, recebeu um convite, para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

D) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e subordinação. 

A) Chegou cedo, pois precisa atender às crianças. 

B) Ocorreu um acidente. A ambulância foi chamada. A vítima não resistiu. 

C) A mãe da criança não veio à escola, mas justificou a ausência. 

D) É necessário que todos participem do evento, pois serão discutidos temas importantes. 
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07. Considere os enunciados: 

I. A equipe de gravação definiu a ordem de apresentação do estudo. 

II. Existem, ainda, elementos deixados na cena do crime. 

III. No ambiente urbano, ocorrem cenas de violência. 

IV. Meus amigos assistiram ao filme de terror calados. 

Os termos sintáticos destacados são respectivamente: 

A) Objeto indireto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

B) Sujeito; objeto direto; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

C) Objeto direto; sujeito; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

D) Objeto direto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

 

08. Assinale o enunciado que apresenta ambiguidade de sentido. 

A) Saiu cedo de casa, pois morava longe do trabalho. 

B) Estava triste, no entanto, sorria para todos que se aproximavam. 

C) Encontrou a mãe e correu para abraçá-la, derrubando-a. 

D) A jovem encontrou o rapaz caído em seu quarto. 

 

09. Considerando o gênero textual, analise os enunciados. 

I. O infográfico apresenta informações visuais, números, imagens, resumindo o texto. 

II. A interpretação da charge depende do conhecimento de mundo e de conteúdo do leitor. 

III. A crônica caracteriza-se por não apresentar uma crítica social. 

IV. O texto informativo diferencia-se do texto opinativo por ser menos objetivo. 

Está correto: 

A) Apenas o que se afirma em IV. 

B) Apenas o que se afirma em III e IV. 

C) Apenas o que se afirma em I e II. 

D) Apenas o que se afirma em II. 

 

10. De acordo com a norma culta padrão, assinale o enunciado que não apresenta inadequação. 

A) Chegou à casa dos pais e foi a cozinha preparar um lanche. 

B) O professor visou o conhecimento dos estudantes quando prestou novas explicações. 

C) Traz contigo o anel, presente de noivado, para ser retificado pelo ourives. 

D) O jornal deverá ser distribuído de forma gratuíta aos associados adimplentes. 
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Matemática 

 

11. Uma turma de Administração da UNOMISTER do Oeste de Santa Catarina – SC, vai realizar 

um estudo estatístico sobre os salários recebidos por 5 vendedores de uma Loja de Móveis. Os 

salários ganhos pelos vendedores são: (2.800 - 1.100 - 2.600 - 2.400 - 1.800). A Média aritmética e 

a Mediana, são as seguintes, respectivamente: 

A) Média = 2.140 e Mediana = 2.600. 

B) Média = 2.140 e Mediana = 2.800. 

C) Média = 2.140 e Mediana = 1.800. 

D) Média = 2.140 e Mediana = 2.400. 

 

12. Temos um Triângulo Retângulo, um Isósceles, um Escaleno. Essas figuras pertencem, 

teoricamente a uma mesma família. Por pertencer a uma “mesma família” podemos encontrar 

algumas características ou uma característica a seguir, “comum para os três Triângulos”. Marcar a 

resposta Correta.   

A) Todos os lados são iguais para as três figuras. 

B) Todos os ângulos são iguais para as três figuras. 

C) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. 

D) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. 

 

13. Se colocarmos os pontos A(1,8), B(2,1) e C(4,2) e formarmos um triângulo poderemos calcular 

a área por Determinantes (em unidades de área). Nesse caso qual será a área desse triângulo 

formado no Sistema Cartesiano Ortogonal? 

A) Área = 15 unidades de área. 

B) Área = 7,5 unidades de área. 

C) Área = 30 unidades de área. 

D) Área = 1000 unidades de área. 

 

14. Na trigonometria pode-se através do Sistema Cartesiano Ortogonal e seus ângulos formados, 

utilizar o Teorema de Pitágoras. Como sabemos que essa aplicação pode ser realizada, pergunta-se: 

Qual o resultado de Sen²(x) + Cos²(x) = ? 

A) 60 graus. 

B) 180 graus. 

C) 0. 

D) 1. 
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15. Qual o volume de uma lata de querosene em forma de cilindro, com raio de 20 centímetros e 

altura de 50 centímetros (usar π = 3,14)?  

A) Volume = 62.800m³. 

B) Volume = 628cm³. 

C) Volume = 62.800cm³. 

D) Volume = 62,8m³. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. O Território do Iguaçu foi um território federal criado pelo Decreto-Lei n.º 5.812, de 13 de 

setembro de 1943, pelo governo brasileiro de Getúlio Vargas e extinto em 18 de setembro de 1946, 

pela Constituição de 1946. O Território do Iguaçu abrangia parte do atual estado do Paraná e parte 

do estado de Santa Catarina. A ideia de criar novos territórios federais estava relacionada 

principalmente com a soberania nacional sobre as regiões de fronteira. O Território do Iguaçu tinha 

como capital a cidade de: 

A) Aparecida dos Portos (atual Cascavel) – PR. 

B) Iguaçu (atual Laranjeira do Sul) – PR. 

C) Cruzeiro (atual Joaçaba) – SC. 

D) Xapecó (atual Chapecó) – SC. 

 

17. Desbravando a mata, abrindo estradas e construindo pontes à base de muito sacrifício, Romeu 

Granzotto, em companhia de seu irmão Rineu, instalou-se na gleba de terra a que deram o nome de 

Romelândia, topônimo derivado do prefixo Romeu e do sufixo lândia que significa (Romelândia – 

terra de Romeu). Romelândia (SC) foi elevado a categoria de Município em 23 de setembro de 

1963, (Fonte – IBGE). Romelândia (SC) foi emancipado do município de: 

A) Campo Erê (SC). 

B) Anchieta (SC). 

C) Chapecó (SC). 

D) São Miguel do Oeste (SC). 

 

18. Na História do Oeste Catarinense destaca-se a riqueza das matas. Araucárias, louros, cedros 

entre outras espécies, foram muito procuradas e moveu, em determinado momento, a economia da 

região. Também a erva mate foi bastante explorada e serviu, entre outros fatores, para dar início a 

colonização do Oeste catarinense. Esse território despertou o interesse da Argentina e do Paraná que 
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se diziam proprietários de parte das terras do Oeste Catarinense durante o processo de colonização. 

Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos argentinos ficou conhecido como “Questão 

de Missiones”.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos brasileiros ficou conhecido como “Questão 

de Palmas”. 

(   ) Para justificar a posse das terras do oeste catarinense os argentinos afirmavam que o divisor 

entre Brasil e Argentina era o Rio das Antas, conhecido como Rio Peperi-Guaçu após o “Tratado de 

Santo Ildefonso”. 

(   ) O Conflito entre Brasil e Argentina, sobre as terras do Oeste catarinense, foi resolvido pelo 

Presidente dos Estados Unidos da América – Grover Cleveland. 

(    ) Atualmente, no oeste catarinense o marco divisor entre Paraná e Santa Catarina é o Rio Santo 

Antônio. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, F, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

  

19. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os exércitos legais 

do governo brasileiro. O conflito ocorreu entre 1912 e 1916 em uma região rica em madeira e erva-

mate. Referente ao conflito do Contestado assinale a alternativa incorreta. 

A) O conflito do contestado teve característica messiânicas. 

B) Deodato Manuel Ramos, vulgo "Adeodato" foi apontado como um dos últimos líderes dos 

“Revoltosos do Contestado”. 

C) Os caboclos decidiam criar um governo independente à Republica Brasileira sob o comando do 

Monge Antônio Conselheiro. 

D) O primeiro monge que ganhou fama foi João Maria de Agostini que peregrinou pregando e 

atendendo doentes na região do Contestado. 

 

20. Fronteira é um limite (linha) que divide dois países, estados ou cidades. O Brasil possui uma 

extensa fronteira. No total são 15.179km de fronteiras com diversos países da América do Sul. 

Dentre os países abaixo assinale aquele que não faz fronteira com o Brasil. 

A) Suriname. 
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B) Chile. 

C) Venezuela. 

D) Guiana. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. “Com uma série de sintomas difusos, que podem ser associados a outras doenças, a 

Tripanossomíase vem se alastrando pelo território nacional. Dados de pesquisas recentes indicam 

casos de contaminação em rebanhos bovinos por todos os estados brasileiros. A enfermidade 

impacta diretamente os produtores, por conta das perdas econômicas associadas à queda na 

produção de leite e de carne, diminuição da eficiência reprodutiva, queda no ganho de peso e surtos 

de aborto”. (Disponível em: https://www.ourofinosaudeanimal.com/ourofinoemcampo/categoria/ 

artigos/tripanossomiase-bovina Acesso em: 09 de jul. 2018. (Adaptado)). Sobre a Tripanossomíase 

em bovinos, julgue as sentenças e assinale a alternativa incorreta: 

A) A Tripanossomíase, tida como “a doença oculta nos rebanhos”, é causada pelo 

protozoário Tripanossoma cruzi. 

B) Essa doença ocorre com maior frequência nos rebanhos leiteiros, principalmente pela 

transmissão através do compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas. 

C) Um único ruminante contaminado pode trazer um surto para a propriedade. Estima-se que um 

animal positivo pode contaminar até 30 bovinos do rebanho no período de um ano. 

D) Com alta patogenicidade nos bovinos, a transmissão da Tripanossomíase pode acontecer por 

meio de moscas hematófagas (Stomoxys, Tabanus, entre outras) e também pelo compartilhamento 

de agulhas e seringas contaminadas. 

 

22. “A bovinocultura no Brasil possui elevada importância socioeconômica e é um dos segmentos 

de maior rentabilidade no cenário do agronegócio do país. Tendo em vista a garantia de alta 

produtividade, é preciso que o desempenho reprodutivo das propriedades de criação de bovinos de 

corte e leite seja elevado”. (Silva, et. al., Estudo dos índices de desempenho Reprodutivo de bovinos 

de três propriedades situadas no Agreste e Zona da Mata do Estado de Pernambuco. Scientia Plena. 

Vol. 11. Num. 04. 2015). Com relação aos índices reprodutivos aplicados à bovinocultura de corte, 

julgue as sentenças e assinale a alternativa incorreta: 

A) Índice de fertilidade/prenhez é a relação do número de fêmeas em cobertura que ficaram prenhes 

em determinado período de exposição reprodutiva. 
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B) Quanto menor o índice de natalidade, maior será a quantidade de vacas necessárias para produzir 

o mesmo número de terneiros. 

C) Para se calcular o índice de mortalidade intra-uterina, deve-se levar em conta o número de 

fêmeas prenhes e o número de fêmeas que pariram bezerros vivos. 

D) A taxa de desmame (% desmame) é o índice mais importante na reprodução, pois reflete o dado 

global da atividade de cria. Uma taxa de desmame de 50% é considerada ótima. 

 

23. “Morre oitava criança internada com suspeita de raiva humana no Pará. Atualmente, são 14 

casos suspeitos de raiva humana, com oito óbitos, sendo um deles confirmado laboratorialmente 

para a doença pelo Instituto Evandro Chagas (IEC)”. (Disponível em: 

<https://g1.globo.com/pa/para/noticia/morre-crianca-oitava-vitima-internada-com-suspeita-de-

raiva-humana-no-para.ghtml> Acesso em: 13 de jul. 2017). A respeito da raiva, julgue as sentenças 

e assinale a alternativa incorreta: 

A) É uma doença transmitida somente por animais mamíferos, principalmente pela mordedura, 

arranhadura ou lambedura de mucosas. 

B) Apesar da existência da vacina e da imunoglobulina, ainda morrem de raiva anualmente, 

aproximadamente 70.000 pessoas em todo mundo. 

C) O vírus penetra no organismo, multiplica-se no ponto de inoculação, atinge o sistema nervoso periférico e, 

posteriormente, o sistema nervoso central. A partir daí, dissemina-se para vários órgãos e glândulas salivares, 

onde também se replica e é eliminado pela saliva das pessoas ou animais enfermos. 

D) É uma zoonose bacteriana, que se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda e letal. Todos os 

mamíferos são suscetíveis a essa doença  e, portanto, podem transmiti-la. 

 

24. A palavra recria significa “criar novamente”. Assim, quando compramos bezerros recém 

desmamados com o intuito de transformá-los em novilhos, nós seremos os responsáveis por esta 

transformação, ou seja, o desempenho destes animais está em nossas mãos”. (Disponível em: < 

http://opresenterural.com.br/noticia/recria-lucrativa-de-bovinos/8611> Acesso em 11 de jul. 2018). 

Considerando-se a fase de recria de bovinos de corte, sabe-se que a mesma compreende: 

A) O período que vai desde o nascimento dos animais até o início da fase de terminação, quando os 

animais atingem aproximadamente 350 kg de peso vivo. 

B) Independente do sistema, é o período que vai desde os 30 dias de idade dos animais até o início 

da fase de terminação, quando os animais atingem aproximadamente 350 kg de peso vivo. 

C) O período que vai desde a desmama dos animais até o início da fase de terminação, quando os 

animais atingem aproximadamente 700 kg de peso vivo. 
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D) O período que vai desde o nascimento dos animais até o término da fase de terminação. 

 

25. “Uma das categorias animais mais susceptíveis às doenças pós nascimento é a dos bezerros, 

Assim, o manejo sanitário de bezerros assume uma função estratégica no sistema de produção”. (Do 

Valle et. al. Técnicas de manejo reprodutivo em bovinos de corte. Embrapa, 2000 (Adaptado)). 

Com relação a estação de parição e aos cuidados necessários com o par vaca/bezerro logo após o 

parto, julgue as afirmativas como (V) verdadeira ou (F) falsa.  

(   ) A desinfecção do umbigo deve ser realizada imediatamente após o parto e não precisa ser 

repetida, independente do clima e incidência de chuvas. 

(   ) As principais preocupações nessa fase são a sobrevivência, o desenvolvimento das crias e 

proporcionar condições ideais para reconcepção da matriz. 

(   ) Para evitar que haja rejeição da cria por parte da matriz, não se deve atrapalhar a relação 

mãe/cria imediatamente após o parto. 

(   ) É indicado que os piquetes ou pastos-maternidade sejam localizados o mais distante possível 

das casas de colaboradores da fazenda. 

(   ) A ingestão de colostro por parte dos bezerros de corte não é tão importante como para as 

bezerras leiteiras. 

Assinale a alternativa que traz a sequência correta de cima para baixo. 

A) V, F, V, V, F.  

B) F, V, V, V, F. 

C) F, V, V, F, V. 

D) F, V, V, F, F. 

 

26. O Título II do primeiro capítulo do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 

de Origem Animal - RIISPOA (Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017) traz informações 

direcionadas à classificação dos estabelecimentos de produtos de origem animal, que realizam 

comércio interestadual e internacional, sob inspeção federal. Sobre o disposto nesse documento, é 

correto afirmar que: 

A) “Unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos” é o estabelecimento destinado ao 

abate dos animais produtores de carne, à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à 

rotulagem, à armazenagem e à expedição dos produtos oriundos do abate, comestíveis e não 

comestíveis.  
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B) “Abatedouro frigorífico de pescado” é o estabelecimento destinado somente à recepção, à 

lavagem do pescado recebido da produção primária, à manipulação, ao acondicionamento, à 

rotulagem, à armazenagem e à expedição de pescado e de produtos de pescado. 

C) “Granja avícola” é o estabelecimento destinado à produção, à ovoscopia, à classificação, ao 

acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de ovos oriundos, exclusivamente, 

de produção própria destinada à comercialização direta. É permitida à granja avícola a 

comercialização de ovos para a unidade de beneficiamento de ovos e derivados.  

D) “Granja leiteira” é o estabelecimento intermediário entre as propriedades rurais e as usinas de 

beneficiamento ou fábricas de laticínios destinado à seleção, à recepção, à mensuração de peso ou 

volume, à filtração, à refrigeração, ao acondicionamento e à expedição de leite cru. 

 

27. De acordo com o Art. 248 do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal - RIISPOA (Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017), considera-se leite o 

produto que atenda as seguintes especificações (em gramas por cem gramas de leite): 

A) Gordura: 3,0 g/100g; proteína: 3,5 g/100g; lactose: 4,8 g/100g; sólidos não gordurosos: 8,4 

g/100g; e sólidos totais: 11,4 g/100g.   

B) Gordura: 4,0 g/100g; proteína: 3,5 g/100g; lactose: 4,8 g/100g; sólidos não gordurosos: 8,4 

g/100g; e sólidos totais: 11,4 g/100g.   

C) Gordura: 3,0 g/100g; proteína: 2,9 g/100g; lactose: 4,3 g/100g; sólidos não gordurosos: 8,4 

g/100g; e sólidos totais: 11,4 g/100g. 

D) Gordura: 4,0 g/100g; proteína: 3,5 g/100g; lactose: 4,8 g/100g; sólidos não gordurosos: 9,0 

g/100g; e sólidos totais: 13,0 g/100g.   

 

28. Tratando-se de leite, os limites impostos pela Instrução Normativa nº 62 (BRASIL - 29 de 

dezembro de 2011) para Contagem Padrão em Placas (CPP/CBT) em UFC/mL e Contagem de 

Células Somáticas em CS/mL para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são, respectivamente: 

A) 100.000 UFC/mL e 100.000 CS/mL. 

B) 150.000 UFC/mL e 300.000 CS/mL. 

C) 100.000 UFC/mL e 400.000 CS/mL. 

D) 600.000 UFC/mL e 600.000 CS/mL. 

 

29. “A cisticercose é uma doença causada pela fase larval da Taenia solium, o Cysticercus 

cellulosae. Os suínos que são os hospedeiros intermediários da T. solium albergam a forma larval 

desse cestoide, pela ingestão de ovos que são eliminados com as fezes humanas. A maior incidência 
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desta doença ocorre em áreas com falta de saneamento básico, trazendo um grande prejuízo para os 

criadores e grande dano potencial à saúde pública”. (Cavalini, A; Neves, M;  Zapa, V. Cisticercose 

em suínos. Revista científica eletrônica de medicina veterinária. Ano VII. Número 12. 2009). Com 

relação ao que prevê o Art. 197 do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal – RIISPOA (Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017), a respeito da condenação e 

aproveitamento da carcaça e órgãos de suínos acometidos por Cysticercus celullosae (cisticercose 

suína), julgue as sentenças: 

I. Quando for encontrado um único cisto viável, considerando a pesquisa em todos os locais de 

eleição examinados, esta deve ser destinada ao aproveitamento condicional pelo uso do frio ou da 

salga, depois de removida e condenada a área atingida. 

II. Pode ser permitido o aproveitamento de tecidos adiposos procedentes de carcaças com infecções 

intensas para a fabricação de banha, por meio da fusão pelo calor, condenando-se as demais partes. 

III. As carcaças e órgãos com infecção intensa são destinadas ao aproveitamento condicional pelo 

uso do frio ou da salga, depois de removida e condenada a área atingida. 

IV. Entende-se por infecção intensa a presença de dois ou mais cistos, viáveis ou calcificados, 

localizados em locais examinados nas linhas de inspeção, adicionalmente à confirmação da 

presença de dois ou mais cistos nas massas musculares integrantes da carcaça, após a pesquisa 

mediante incisões múltiplas e profundas em sua musculatura (paleta, lombo e pernil). 

De acordo com o que as sentenças acima, é correto o que se afirma em: 

A) I e III. 

B) I, II e IV. 

C) I e IV. 

D) Todas as sentenças estão corretas. 

 

30. “O carbúnculo hemático é causado por uma bactéria (Bacillus anthracis), classificada como 

zoonose que ataca principalmente bovinos, ovinos e equinos, causando uma septicemia rapidamente 

mortal”. (SANTOS et al. Carbúnculo hemático. Revista científica eletônica de medicina veterinária. 

Ano VI. Número 10. 2008). Sabendo do que trata o Art. 140, do Regulamento de Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal - RIISPOA (Decreto nº 9.013, de 29 de março 

de 2017), a respeito dos procedimentos de inspeção da carcaça e órgãos de animais acometidos de 

carbúnculo hemático, julgue as sentenças: 

I. Pode ser permitido o aproveitamento de tecidos adiposos procedentes de carcaças com infecções 

intensas para a fabricação de sebo, por meio da fusão pelo calor, condenando-se as demais partes. 

II. Não podem ser evisceradas as carcaças de animais com suspeita de carbúnculo hemático. 
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III. Carcaças de animais acometidos de carbúnculo hemático devem ser condenadas. 

IV. Uma vez constatada a presença de carbúnculo, o abate deve ser interrompido e a desinfecção de 

todos os locais e instrumentos que possam ter tido contato com resíduos do animal iniciada 

imediatamente. 

De acordo com as sentenças acima, é correto o que se afirma em:  

A) II, III e IV; 

B) II e III;  

C) I e IV; 

D) Todas as sentenças estão corretas. 

 

31. Em 23 de abril de 2018, o Ministério da Agricultura e Pecuária informou que foram publicadas 

novas regras para o diagnóstico do mormo no BrasiI. O portal oficial trouxe, nessa data, a 

publicação da Portaria nº 35 da Secretaria de Defesa Agropecuária, a qual determina novos testes a 

serem empregados para diagnóstico do mormo no país. Estes estão definidos, com objetivo de 

contribuir para a prevenção, controle e erradicação da doença no território nacional. Considerando 

as novas diretrizes implementadas pela portaria nº 35 da Secretaria de Defesa Agropecuária, analise 

as afirmações abaixo: 

I. Os testes de triagem para o diagnóstico laboratorial do mormo são, atualmente, a Fixação de 

Complemento (FC) ou o ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay ou ensaio de 

imunoabsorção enzimática). 

II. O ELISA poderá ser empregado como teste de triagem nos laboratórios oficiais (Lanagros). 

III. O teste complementar para o diagnóstico laboratorial do mormo é o Western Blotting – 

imunoblotting (WB). 

IV. Amostra com resultado negativo em qualquer teste de triagem deverá, obrigatoriamente, ser 

ensaiada por método complementar. 

De acordo com as afirmações acima, é correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) I, II, III. 

C) II e IV. 

D) Todas as sentenças estão corretas. 

 

32. “A dor é relatada como uma sensação desconfortável associada a uma lesão tecidual, capaz de 

proporcionar grandes transtornos para a saúde do animal. Por meio de uma ampla variedade de 

mecanismos neuroendócrinos, como a liberação de adrenalina e aumento da glicemia, pode 
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inclusive resultar na morte do paciente. Ao compreender todos os processos fisiopatológicos 

envolvidos na percepção da dor e como reconhecê-la nos animais, o médico veterinário será capaz 

de instituir a terapia mais apropriada para cada paciente, levando em consideração o grau de dor 

apresentado pelo paciente e os diversos mecanismos de ação dos fármacos analgésicos disponíveis 

pela indústria farmacêutica. O tratamento da dor em cães e gatos é parte essencial da rotina do 

veterinário e tem especial importância na obtenção do sucesso terapêutico”. (Aleixo et. al. 

Tratamento da dor em pequenos animais: classificação, indicações e vias de administração dos 

analgésicos. Medicina Veterinária (UFRPE). V.11, n.1 p.29-40, 2017. (Adaptado)). Sobre o 

tratamento da dor em cães e gatos, julgue as sentenças abaixo: 

I. Meloxicam é um anti-inflamatório não esteroide que apresenta especial atividade inibidora da 

cicloxigenase-2. É um anti-inflamatório muito utilizado para tratamento de processos inflamatórios 

na clínica de cães e gatos. 

II. O diclofenaco é um anti-inflamatório, não narcótico e não esteróide com potente atividade 

analgésica e antipirética que também possui boa ação sobre inflamações do sistema 

musculoesquelético e articulações, com grande indicação para o tratamento das disfunções desses 

sistemas, principalmente em cães. 

III. O paracetamol age inibindo as COX-1 e COX-2 e possui efeito antiinflamatório fraco, porém 

ainda possui propriedades analgésicas e antitérmicas, sendo indicado para o tratamento de processos 

inflamatórios leves em gatos. 

IV. O tramadol é um fármaco considerado um opióide atípico. Tem boa aplicação clínica 

terapêutica no tratamento e no controle da dor leve a moderada e como medicação pós-operatória 

em cães. 

De acordo com as sentenças acima, é correto o que se afirma em:  

A) I e II. 

B) I e IV.  

C) II e III. 

D) Todas as sentenças estão corretas. 

 

33. “Doença de Newcastle (DN), também conhecida como pseudopeste aviária, pneumoencefalite 

aviária, desordem respiratório-nervosa e internacionalmente, Newcastle disease, faz parte da lista de 

doenças emergenciais do código zoosanitário internacional da Organização Mundial de Saúde 

Animal – OIE e a notificação dos focos da doença é compulsória”. (Paulillo, A; Doretto, L. Doença 

de Newcastle. In: Doença das aves. 2ª ed. FACTA, p. 587-603, 2009). Sobre a Doença de 

Newcastle, analise as afirmativas abaixo: 
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I. A transmissão do vírus da Doença de Newcastle por contato através de produtos contaminados ou 

por aerossóis de aves infectadas é uma das principais formas de difusão do agente da DN. 

II. Os sinais clínicos respiratórios da DN são, na maioria das vezes idênticos aos de outras 

enfermidades infecciosas, como: bronquite, laringotraqueíte, coriza. Porém no sistema nervoso, um 

sinal clínico muito comum de outras doenças que acometem esse sistema, o torcicolo, não é visto na 

DN. 

III. A partir do diagnóstico confirmatório da DN, é de extrema importância que todas as aves 

passem por tratamento com medicamentos antivirais e antibióticos em conjunto com a desinfecção 

de todos os fômites, produtos e instalações. 

IV. O principal diagnóstico diferencial da Doença de Newcastle é a infecção pelo vírus da Influenza 

Aviária de alta patogenicidade, que é amplamente disseminado no Brasil. 

De acordo com as sentenças acima, é correto o que se afirma em:  

A) I e II. 

B) I e III.  

C) I e IV. 

D) Todas as sentenças estão corretas. 

 

34. “As salmoneloses aviárias são enfermidades provocadas por bactérias do gênero Salmonella sp. 

Alguns sorovares podem infectar aves, causando nessa espécie três enfermidades distintas. A 

pulorose, cujo agente é a Salmonella Pullorum, o tifo aviário, causado pela S. Gallinarum e o 

paratifo aviário, causado por qualquer outra salmonela que não seja a S.Pullorum ou 

S.Gallinarum”. (Berchieri, A; Freitas, O. Salmoneloses. In: Doença das aves. 2ª ed. FACTA, p. 435 

- 451, 2009). Sobre as salmoneloses em aves, analise as sentenças abaixo. 

I. A pulorose é considerada uma doença de animais adultos, acometendo aves principalmente no 

período reprodutivo. 

II. O paratifo aviário é facilmente identificável pela presença de diarreia branca como sinal clínico. 

III. As salmonelas paratíficas possuem especial importância por estarem associadas com casos de 

toxinfecção alimentar em humanos. 

IV. Obrigatoriamente os núcleos de estabelecimentos avícolas de linhagens puras, bisavoseiros e 

avoseiros deverão apresentar-se livres para S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis e S. 

Typhimurium. 

De acordo com as sentenças acima, é correto o que se afirmar em:  

A) I e II. 

B) II e III.  
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C) III e IV. 

D) Todas as sentenças estão corretas. 

 

35. “A brucelose é uma zoonose de distribuição mundial causada por bactérias intracelulares 

facultativas pertencentes ao gênero Brucella. A importância da brucelose animal varia de um país a 

outro, dependendo da população animal exposta, da espécie de Brucella envolvida e das medidas 

tomadas para combatê-la”. (Costa, M. Brucelose bovina e eqüina. In: Doenças de ruminantes e 

eqüinos. 2ª ed. Vol. 1. São Paulo: Livraria Varela, 426 p. 2001). Sobre a brucelose, analise as 

afirmativas abaixo. 

I. Os sinais clínicos predominantes em vacas gestantes são o aborto ou o nascimento de animais 

mortos ou fracos. Geralmente o aborto ocorre na segunda metade da gestação, causando retenção de 

placenta, metrite e, ocasionalmente, esterilidade permanente. 

II. Nos touros a infecção se localiza principalmente nos testículos, vesículas seminais e próstata. A 

doença manifesta-se por orquite, que acarreta baixa de libido e infertilidade. 

III. No homem, a brucelose em sua fase aguda manifesta sinais clínicos como fraqueza, mal estar, 

dores musculares e variação de temperatura de forma ondulante, similares aos de uma gripe forte. 

IV. Em outras espécies, como equinos e caninos, a brucelose não tem a capacidade de causar 

manifestações clínicas, sendo, por tanto, esses animais, considerados sempre como portadores 

assintomáticos da brucelose. 

De acordo com as sentenças acima, é correto o que se afirmar em:  

A) I, II e III. 

B) I e III. 

C) II, III e IV. 

D) Todas as sentenças estão corretas. 

 

36. “A Doença de Aujeszky, também conhecida como pseudo-raiva, é causada por um herpesvírus 

que afeta primariamente suínos e é considerada de importância quando se trata de enfermidades  

dessa espécie”. (Avante, M. et al. Doença de Aujeszky. Revista Científica Eletrônica de Medicina 

Veterinária. Ano VII. Num. 12. 2009). Sobre a Doença de Aujeszky, assinale a alternativa incorreta: 

A) A enfermidade caracteriza-se por distúrbios do sistema nervoso central, sistema respiratório e 

reprodutor, ocorrendo um alto índice de mortalidade e morbidade entre leitões. 

B) A via de infecção mais freqüente é a nasofaringeana por contato direto com animais doentes ou 

portadores. A via transplacentária também é importante e o vírus pode afetar o embrião ou feto em 

qualquer estágio de desenvolvimento. 
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C) Um diagnóstico definitivo somente pode ser obtido através de exames laboratoriais. Os órgãos 

de escolha para a realização do diagnóstico virológico são as amídalas, cérebro e cerebelo. 

D) Uma vez comprovado o diagnóstico definitivo de Doença de Aujeszky, todos os animais, com 

sinais clínicos ou não, devem passar por tratamento com antiviral específico. 

 

37. “Denomina-se tristeza parasitária bovina (TPB) o complexo de duas enfermidades causadas por 

agentes etiológicos distintos, porém com sinais clínicos e epidemiologia similares: babesiose e 

anaplasmoses”. (Farias N. Tristeza parasitária bovina. In: Doenças de ruminantes e equinos. 2ª ed. 

Vol. II. São Paulo: Livraria Varela, 554 p. 2001). A hemólise intravascular que acontece nessa 

enfermidade causa uma alteração frequentemente vista nas mucosas de animais acometidos. 

Assinale abaixo a alternativa que remete à alteração de mucosa mais comumente observada: 

A) Hiperemia. 

B) Cianose. 

C) Icterícia. 

D) Hemorragia. 

 

38. É encaminhado para atendimento veterinário um canino, macho, SRD, 4 anos, 23kg. Ao exame 

físico destacam-se: febre irregular, apatia, emagrecimento, descamação no plano nasal, úlceras na 

pele, alopecia principalmente ao redor dos olhos, orelhas e extremidades, ceratoconjuntivite, 

crescimento anormal das unhas (onicogrifose), linfadenopatia e esplenomegalia. Na anamneses o 

proprietário relata que reside em área rural com mata e que o animal vive solto. Quando 

questionado o proprietário diz que não faz uso fármacos e nem coleiras para controle de 

ectoparasitas no animal. Baseado nessas informações, para requisição de exames confirmatórios, 

uma das principais suspeitas para esse animal é a (o): 

A) Parvovirose. 

B) Leishmaniose. 

C) Botulismo. 

D) Cinomose. 

 

39. “A Piometra em cadelas é um processo inflamatório do útero, caracterizado pelo acúmulo de 

secreção purulenta no lúmem uterino que provém, na maioria dos casos, de uma hiperplasia 

endometrial cística (HEC) associada à infecção bacteriana”. (Garcia, S. P. et. al. Piometra em 

cadelas: revisão da literatura. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária. Ano IX. Num. 

18. 2012). Sobre a Piometra em cadelas, avalie as sentenças e assinale a alternativa incorreta: 
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A) O estrógeno não possui influência sobre o desenvolvimento de Piometra, sendo que, é a 

progesterona o hormônio responsável por estimular a hiperplasia endometrial. Dessa forma, o uso 

de estrógenos exógenos como alternativa anticoncepcional em cadelas não é considerado fator de 

risco para o desenvolvimento de Piometra. 

B) A Piometra pode ser de cérvix aberta ou fechada. Se a cérvix encontrar-se aberta, há corrimento 

vaginal e os cornos uterinos não estarão muito dilatados. Por outro lado, se a cérvix estiver fechada, 

o útero estará distendido, resultando em abdômen abaulado.  

C) Os sinais clínicos mais frequentes, comuns às duas formas clínicas, são apatia, anorexia e êmese. 

Em casos de Piometra aberta, a secreção vaginal está presente. Poliúria e polidipsia também são 

sinais clínicos que podem relacionar-se à Piometra.  

D) A ovariohisterectomia (ou ovariosalpingohisterectomia) terapêutica é considerada o tratamento 

de eleição para os casos de Piometra em cadelas. 

 

40. “O parvovírus canino (CPV) tipo 2 é considerado um importante causador de enterite viral em 

cães, podendo estar associado à altos níveis de mortalidade em animais não tratados. Atualmente, a 

parvovirose canina é considerada uma doença endêmica no país, apresentando caráter 

extremamente contagioso”. (Rodrigues, B.; Molinari, B. L. Diagnóstico e tratamento de parvovirose 

canina: revisão de literatura. Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research. Vol. 21, n.2, 

p.127-134. 2017). Sobre a parvovirose canina, analise as sentenças e assinale a alternativa incorreta: 

A) A infecção pelo CPV-2 pode levar ao surgimento de quadros de gastroenterite hemorrágica, 

caracterizados por sinais de prostração, anorexia, vômitos, diarreia, predominantemente 

hemorrágica, dor abdominal, desidratação, hipovolemia e choque. 

B) O tratamento para a doença baseia-se no controle dos sinais clínicos através da reposição de 

fluidos e eletrólitos, antieméticos, antibioticoterapia de amplo espectro e analgésicos, o uso de 

antivirais geralmente não é uma escolha terapêutica. 

C) O diagnóstico clínico (histórico e sinais clínicos) de parvovirose é definitivo, uma vez que os 

sinais clínicos são muito específicos para essa enfermidade. 

D) A vacinação é a melhor forma de se evitar o contágio. O cão deve receber a primeira dose aos 45 

dias, totalizando três doses, mensalmente, com um reforço anual. O animal só deve ser considerado 

protegido 15 dias após a terceira dose da vacina.  

 


