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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Atenção!  Observe o texto que servirá de subsídio para as questões 1 a 4:  

Uma tese é uma tese 

(Mario Prata) 

Sabe tese, de faculdade? Aquela que defendem? Com unhas e dentes? É dessa tese que eu estou 

falando. Você deve conhecer pelo menos uma pessoa que já defendeu uma tese. Ou esteja 

defendendo. Sim, uma tese é defendida. Ela é feita para ser atacada pela banca, que são aquelas 

pessoas que gostam de botar banca. 

As teses são todas maravilhosas. Em tese. Você acompanha uma pessoa meses, anos, séculos, 

defendendo uma tese. Palpitantes assuntos. Tem tese que não acaba nunca, que acompanha o 

elemento para a velhice. Tem até teses pós-morte. 

O mais interessante na tese é que, quando nos contam, são maravilhosas, intrigantes. A gente fica 

curiosa, acompanha o elemento para a velhice. Tem até teses pós-morte. 

O mais interessante na tese é que, quando nos contam, são maravilhosas, intrigantes. A gente fica 

curiosa, acompanha o sofrimento do autor, anos a fio. Aí ele publica, te dá uma cópia e é sempre – 

sempre – uma decepção. Em tese. Impossível ler uma tese de cabo a rabo. 

São chatíssimas. ( ...) 

Fonte: https://posgraduando.com/uma-tese-e-uma-tese-mario-prata/ 

1 - Observe a seguinte construção: “As teses são todas maravilhosas. Em tese.” De acordo com o 

sentido apresentado pelo texto é INCORRETO o que se diz em: 

a) As duas palavras em destaque, embora possuam a mesma grafia, estão empregadas com 

sentidos diferenciados. 

b) O primeiro vocábulo em destaque “as teses” refere-se a uma pesquisa, um tema ou ainda a 

um assunto e, diante desse emprego pode ser classificada como um substantivo. 

https://posgraduando.com/uma-tese-e-uma-tese-mario-prata/
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c) O segundo vocábulo em destaque “em tese” não está respeitando as convenções gramaticais 

da língua portuguesa. Nesse sentido, deveria estar redigido no plural: “em teses” para 

concordar com o disposto no primeiro vocábulo em destaque “ as teses”. 

d) O segundo vocábulo em destaque “em tese” está empregado como uma locução adverbial e 

pode ser substituída pelo advérbio: supostamente ou geralmente.    

e) O primeiro vocábulo em destaque “teses” classifica-se como substantivo simples e está 

flexionado no plural. 

2 - Observe: “Ela é feita para ser atacada pela banca, que são aquelas pessoas que gostam de 

botar banca.” Na segunda palavra em destaque temos um exemplo de uso da linguagem no sentido 

figurado. Na língua portuguesa o sentido figurado também é nominado como: 

a) Coesão  

b) Denotação  

c) Entonação  

d) Preposição  

e) Conotação  

3 - Observe as palavras em destaque e indique a qual classificação, nessa construção, as mesmas 

pertencem, respectivamente: “O mais interessante na tese é que, quando nos contam, são 

maravilhosas, intrigantes.” 

a) Advérbio – Pronome – Advérbio 

b) Advérbio – Pronome – Adjetivo 

c) Adjetivo – Pronome – Advérbio 

d) Numeral – Substantivo – Advérbio 

e) Advérbio – Conjunção – Substantivo 
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4 - Temos a voz passiva em:  

a) A tese foi defendida  pelo jovem pesquisador. 

b) Essa foi a tese que eu defendi. 

c) Você deve conhecer pelo menos uma pessoa que já defendeu uma tese. 

d) Não conheço ninguém que esteja defendendo uma tese em medicina. 

e) Após ser atacada pela banca chegou o momento de se defender. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

5 - Em uma maratona, um participante que sofreu uma lesão muscular desistiu de competir ao 

completar 20% do percurso total. Caso tivesse percorrido mais 360 metros, teria corrido 60% do 

percurso total. Com essas informações concluímos que o total do percurso era de: 

a) 1.200 metros 

b) 800 metros 

c) 1.600 metros 

d) 900 metros 

e) 1.800 metros 

 

6 - Observe a figura abaixo: 

 

As retas, “r” e “s” da figura, representam graficamente no plano cartesiano um sistema de duas 

equações do 1º grau com duas incógnitas, tal que a solução pode ser representada pelo ponto: 
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a) S 

b) R 

c) P 

d) Q 

e) T 

 

7 - Considere o triângulo retângulo ABC. Unindo-se os pontos médios desse triângulo obtém-se outro 

triângulo retângulo DEF, conforme a figura: 

 

Sabendo que  e , então, podemos afirmar que a área do triângulo  é: 

a) 18  

b) 12  

c) 16  

d) 6  

e) 24  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - Construída entre 1163 e 1245 na Île de la Cité, a Catedral de Notre Dame de Paris é uma das 

catedrais góticas mais antigas do mundo. No dia 15 de abril de 2019, a catedral de Notre Dame 

sofreu um grave incêndio que provocou danos significativos no telhado e derrubou a agulha da torre 

principal. Na parte externa da catedral, representando animais fantásticos ou monstros, há as famosas 

estátuas que são consideradas símbolos da Notre-Dame. Elas foram feitas na Idade Média e têm a 

função estratégica de proteger as paredes do escoamento da água das chuvas. As famosas estátuas 

denominam-se:  
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a) Grotescas e quinos  

b) Grafites e arabescos  

c) Gárgulas e quimeras 

d) Corcundas e Gondolas  

e) Grafemas e Obeliscos 

9 - Com relação às notícias veiculadas até abril deste ano ou então informações pertinentes a cultura 

em geral, é correto o que se diz em:  

I - A Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre os anos de 1914 a 1918 foi um confronto bélico que 

envolveu grandes potências do mundo, como: Itália, Alemanha e França.   

II - Em março do corrente ano dois jovens entraram em uma escola na cidade de Suzano, na 

Grande São Paulo, e atiraram contra estudantes e funcionários. Várias pessoas morreram e após o 

massacre, os atiradores cometeram suicídio. O caso chocou todo o país. 

III - A maior ponte pênsil do Brasil: Ponte Hercílio Luz está passando por um vagaroso processo 

de restauração e, por isso, é alvo de investigações do Ministério Público.    

IV - A guerra comercial entre China e Estados Unidos iniciou oficialmente no ano de 2018 com 

aumentos nas tarifas de maquinários, eletrônicos, soja, carne bovina, petróleo e equipamentos 

médicos, por exemplo, e está prestes a completar um ano. 

V - Em março de 2019 o jornalista Rafael Henzel, sobrevivente do acidente aéreo da 

Chapecoense, morreu após sofrer um infarto enquanto jogava futebol.  

VI - Em janeiro de 2019 um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu Nacional do Rio de 

Janeiro. O local tinha um acervo de 20 milhões de itens, como fósseis, múmias, peças indígenas e 

livros raros.   

As assertivas devem ser classificadas como:  

a) Todas as alternativas são corretas. 

b) Apenas as alternativas II, IV e VI estão corretas. 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/china/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/estados-unidos/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/02/incendio-atinge-a-quinta-da-boa-vista-rio.ghtml
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c) Todas as alternativas são corretas exceto a IV. 

d) Apenas as alternativas I, III, IV e VI estão corretas. 

e) Todas as alternativas são corretas exceto a VI. 

10 - O Parque Nacional do Iguaçu, que é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio), autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, completou 80 

anos de criação no último janeiro, com direito a parabéns, música e bolo para os servidores e 

convidados. 

 A unidade de conservação, que abriga as Cataratas do Iguaçu, é referência na preservação da 

biodiversidade e no turismo sustentável. Desde 1986, detém o título de Patrimônio Natural da 

Humanidade concedido pela Unesco. Já as Cataratas são consideradas uma das sete maravilhas 

naturais do planeta. 

 Fonte: Adaptado de: http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10172-aos-80-anos-iguacu-inspira-

novos-desafios 

Além da citada pelo texto temos a nominata de outras das sete maravilhas naturais do mundo em, 

exceto: 

a) Cânion Itaimbézinho – Brasil. 

b) Baía de Ha Long – Vietnã. 

c) Floresta Amazônica – países da América do Sul. 

d) Parque Nacional de Puerto Princesa – Filipinas. 

e) Parque Nacional Komodo – Indonésia. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO VETERINÁRIO 

11 - Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela Organização 

das Nações Unidas, a saúde é um direito inalienável de todo cidadão.  

É correto afirmar que: 

http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10172-aos-80-anos-iguacu-inspira-novos-desafios
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10172-aos-80-anos-iguacu-inspira-novos-desafios
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I - A vigilância sanitária deve promover e proteger a saúde da população e ser capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

II - Entre as funções da vigilância epidemiológica está a coleta e processamento de dados, análise 

e interpretação dos dados processados, divulgação das informações, investigação epidemiológica 

de casos e surtos, análise dos resultados obtidos e recomendações e promoção das medidas de 

controle indicadas. 

III - Em termos gerais, saúde pública refere-se a ações coletivas visando melhorar a saúde das 

populações e seu objetivo é promover, proteger e restaurar a saúde. O termo „doença‟ compreende 

todas as mudanças desfavoráveis em saúde, incluindo acidentes e doenças mentais. 

IV - A vigilância em saúde ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio 

ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de 

prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros 

agravos à saúde. 

Assinale:   

a) Se somente as afirmativas I, II estiverem corretas. 

b) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

c) Se todas as afirmativas estiverem corretas.  

d) Se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas. 

e) Se somente as afirmativas I, II e IV estiverem corretas. 

 

12 - Em conformidade com o Código de Ética do Médico Veterinário, analise as sentenças abaixo e 

marque V para a afirmativa Verdadeira e F para a Falsa: 

( ) Informar a abrangência, limites e riscos de suas prescrições e ações profissionais. 

( ) Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, clínica, unidade sanitária, 

ambulatório, escola, curso, empresa ou estabelecimento congênere sem nele exercer função 

profissional. 

( ) Conhecer a legislação de proteção aos animais, de preservação dos recursos naturais e do 

desenvolvimento sustentável, da biodiversidade e da melhoria da qualidade de vida. 

( ) Fazer comentários desabonadores e/ou desnecessários sobre a conduta  profissional  ou 

pessoal de colega ou de outro profissional. 
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As sequências quanto ao Código de Ética são, respectivamente: 

a) V, F, V e F. 

b) F, V, V e F. 

c) V, F, F e F. 

d) F, V, F e V. 

e) V, V, V e V. 

 

13 - O Decreto nº 9.013, de 26/03/2017, dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de 

origem animal. Todas as afirmativas estão corretas exceto uma.  

a) A execução da inspeção e da fiscalização pelo Departamento de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal isenta o estabelecimento de qualquer outra fiscalização industrial ou sanitária 

federal, estadual ou municipal, para produtos de origem animal. 

b) O conceito Análise de Autocontrole, adotado por este Decreto, é a análise efetuada pelo 

estabelecimento para controle de processo e monitoramento da conformidade das matérias-

primas, dos ingredientes, dos insumos e dos produtos. 

c) O conceito Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC, adotado por este 

Decreto, é o sistema que identifica, avalia e controla perigos que são significativos para a 

inocuidade dos produtos de origem animal. 

d) O conceito Programas de Autocontrole, adotado por este Decreto, são os programas 

desenvolvidos, procedimentos descritos, desenvolvidos, implantados, monitorados e 

verificados pelo estabelecimento, com vistas a assegurar a inocuidade, a identidade, a qualidade 

e a integridade dos seus produtos. 

e) O conceito Boas Práticas de Fabricação - BPF, adotado por este Decreto, são as condições e 

procedimentos higiênico-sanitários e operacionais sistematizados, aplicados no fluxo de 

produção ou parte deste, com o objetivo de garantir cuidados quanto a qualidade e a integridade 

dos produtos de origem animal. 

 

14 - Referente a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal ao que dispõe o Decreto 

nº 9.013, de 2017. É correto afirmar que: 

I - Ficam sujeitos à inspeção e à fiscalização previstas neste Decreto os animais destinados ao 

abate, a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, os ovos e seus derivados, o leite e seus 
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derivados e os produtos de abelhas e seus derivados, comestíveis e não comestíveis, com adição 

ou não de produtos vegetais. 

II - A inspeção e a fiscalização a que se refere este artigo abrangem, sob o ponto de vista industrial 

e sanitário, a inspeção ante mortem e post mortem dos animais, a recepção, a manipulação, o 

beneficiamento, a industrialização, o fracionamento, a conservação, o acondicionamento, a 

embalagem, a rotulagem, o armazenamento, a expedição e o trânsito de quaisquer matérias-primas 

e produtos de origem animal. 

III - Os programas de autocontrole devem incluir o bem-estar animal, quando aplicável, as BPF, o 

PPHO e a APPCC, ou outra ferramenta equivalente reconhecida pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. 

IV - Se houver evidência ou suspeita de que um produto de origem animal represente risco à saúde 

pública ou tenha sido alterado, adulterado ou falsificado, o Ministério da Agricultura,  Pecuária e 

Abastecimento deverá adotar, isolada ou cumulativamente, as seguintes medidas cautelares: 

apreensão do produto, suspensão provisória do processo de fabricação ou de suas etapas e coleta 

de amostras do produto para realização de análises laboratoriais. 

Assinale:   

a) Se somente as afirmativas I, II, III estiverem corretas. 

b) Se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas. 

c) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas III e IV estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas.  

 

15 - Higiene e proteção dos alimentos: cuidados higiênicos-sanitários na obtenção e beneficiamento 

de produto de origem animal. Todos os procedimentos descritos abaixo estão corretos, exceto:  

a) Verificação das condições higiênico-sanitárias das instalações, dos equipamentos e do 

funcionamento dos estabelecimentos. 

b) Verificação da prática de higiene e dos hábitos higiênicos realizados pelos manipuladores de 

alimentos. 

c) Coleta de amostras para análises fiscais e avaliação dos resultados de análises físicas, 

microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais que se fizerem 

necessárias à verificação da conformidade dos processos produtivos ou dos produtos de origem 

animal, podendo abranger também aqueles existentes nos mercados de consumo. 
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d) Inspeção ante mortem e post mortem das diferentes espécies animais, as quais podem ser 

abatidas em um mesmo estabelecimento com instalações e equipamentos específicos para as 

diferentes espécies e seus respectivos produtos durante o processo operacional. 

e) Verificação das matérias-primas e dos produtos em trânsito nos portos, nos aeroportos, nos 

postos de fronteira, nas aduanas especiais e nos recintos especiais de despacho aduaneiro de 

exportação. 

 

16 - Zoonoses são doenças ou infecções que podem ser naturalmente transmissíveis entre animais 

vertebrados e seres humanos, como por exemplo a brucelose e a tuberculose. Com respeito às 

zoonoses, julgue as afirmativas que se seguem. Todas estão corretas, exceto uma.  

a) Raiva é uma antropozoonose comum ao homem e aos animais e os hospedeiros que mantêm 

o vírus rábico na natureza são os carnívoros e os quirópteros (morcegos) e a transmissão se dá 

através de soluções de continuidade. 

b) A Larva Migrans Visceral, também conhecida como Toxocaríase, é provocada pela 

migração de larvas de nematoides, no organismo humano. A Larva Migrans Cutânea é uma 

dermatozoonose e acomete humanos adultos e crianças. Os helmintos adultos vivem no trato 

intestinal de cães e gatos e seus ovos saem para o meio ambiente junto com as fezes dos 

animais parasitados. 

c) A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma doença contagiosa causada por protozoários 

do gênero Leishmania, que acomete animais silvestres tornando-os reservatórios. O cão assume 

papel epidemiológico importante, porém não é a principal fonte de infecção em áreas urbanas. 

d) A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo Toxoplasma gonddi e acomete todos os 

vertebrados homeotérmicos. As três principais vias de transmissão nos seres humanos são a via 

transplacentária, ingestão de cistos em carnes cruas ou mal cozidas e a ingestão de oocistos 

presentes no solo (onde os felinos defecam) e carreados por vetores contaminando água e 

alimentos, com destaque para as hortaliças.  

e) A transmissão da leptospirose ocorre através da excreta de leptospiras na urina de animais 

reservatório (roedores, especialmente ratos). A infecção do homem e de outros animais se 

produz por via direta ou indireta através da pele e das mucosas nasal, bucal e conjuntival. A via 

mais comum é a indireta, através de águas, solo e alimentos contaminados por urina de animais 

infectados. 
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17 - Em relação as doenças de interesse para a Saúde Pública, analise as afirmativas que se seguem e 

marque V na alternativa Verdadeira e F para a Falsa:   

( ) Os ratos silvestres são os hospedeiros naturais do Hantavírus. O homem é infectado ao inalar 

a poeira formada a partir do ressecamento da urina e das fezes dos roedores. No ser humano, os 

primeiros sintomas da infecção se assemelham aos da influenza, tais como febre, dores 

musculares, cefaleia, náuseas, vômitos, calafrios e tonturas. 

( ) A carne bovina contendo cisticerco bovino é fonte de infecção de Taenia solium e a carne 

suína contendo cisticerco suíno é fonte de infecção de Taenia saginata em humanos. 

( ) A raiva paralítica de bovinos foi diagnosticada pela primeira vez por Carini (1911) no 

Estado de Santa Catarina, quando corpúsculos de Negri foram identificados nos tecidos nervosos 

de cérebros de bovinos mortos por uma doença, então, misteriosa. Os colonos da região 

acreditavam que a doença era causada pelos morcegos hematófagos e Carini mencionou este fato 

em seu artigo publicado nos Anais do Instituto Pasteur de Paris. 

( ) A Febre Maculosa tem como agente etiológico a Rickettsia rickettsii, parasito intracelular 

obrigatório. As espécies acometidas são os cães, gambás e coelhos silvestres entre outros. Com 

exceção do tifo exantemático, o homem é apenas hospedeiro acidental das rickettsias. A 

transmissão ocorre através da picada de carrapatos infectados. 

( ) A gripe aviária é o resultado da infecção das aves pelo vírus da influenza e a doença pode 

ser altamente contagiosa e extremamente fatal, podendo resultar em grandes epidemias. As aves e 

as pessoas se infectam por inalação ou ingestão do vírus presente nas fezes e secreções 

(corrimento nasal, espirro, tosse) de aves infectadas.  

Assinale a sequência correta:   

a) V, V, V, F e V. 

b) V, F, V, V e V. 

c) F, V, V, V e F. 

d) V, F, F, V e V. 

e) F, V, F, V e F. 

 

18 - O Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) emprega as 

definições técnicas e científicas estabelecidas por órgãos e instituições internacionais dos quais o País 

é membro signatário, em especial a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Sobre febre 

aftosa, analise as afirmativas abaixo. É correto afirmar que: 
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I - A designação à doença vesicular infecciosa se refere ao conjunto de doenças transmissíveis 

caracterizadas, principalmente, por febre e pela síndrome de claudicação e sialorréia, decorrente 

de vesículas ou lesões vesiculares nas regiões da boca, focinho ou patas, podendo também ser 

encontradas na região do úbere. 

II - Conforme dados da OIE (2014) e normas pertinentes, o vírus da aftosa é preservado sob 

refrigeração e congelamento e progressivamente inativado por temperaturas superiores a 50°C. 

III - As doenças vesiculares infecciosas são de notificação compulsória. No caso de casos 

suspeitos de doença vesicular, deverá ser interrompido a movimentação dos animais, produtos e 

subprodutos de origem animal, até a movimentação ser novamente autorizada por parte do serviço 

veterinário oficial. A notificação da suspeita poderá ser efetuada pessoalmente ou por qualquer 

meio de comunicação disponível, resguardado o direito de anonimato. 

IV - Todos os animais susceptíveis à febre aftosa, seus produtos e subprodutos, materiais, 

substâncias ou qualquer produto veterinário que possa veicular o agente viral, que ingressarem em 

zonas livres, com ou sem vacinação, em desacordo com a legislação vigente, deverão ser enviados 

ao sacrifício sanitário ou destruídos. 

V - O serviço veterinário oficial é responsável pela fiscalização do comércio, da distribuição e da 

aplicação da vacina contra a febre aftosa. Em zonas livres de febre aftosa sem vacinação é 

proibida a aplicação de vacina contra a referida doença, sendo permitido a manutenção e 

comercialização de doses de vacina para casos especiais. 

Assinale: 

a) Se somente as afirmativas I, II, III e IV estiverem corretas. 

b) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

c) Se somente as afirmativas I, II, IV e V estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas. 

e) Se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas. 

 

19 - A legislação atual, que estabelece o regulamento técnico do Plano Nacional de Combate e 

Erradicação da Brucelose e Tuberculose - PNCEBT, determina os testes de diagnóstico indireto 

aprovados, os seus critérios de utilização e de interpretação. Analise as afirmativas abaixo. Todas as 

alternativas estão corretas, exceto uma. Assinale-a.  
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a) O Teste de Polarização Fluorescente (FPA) para brucelose é utilizado como teste único ou 

como teste confirmatório em animais reagentes ao teste do Antígeno Acidificado Tamponado 

(AAT) ou inconclusivos ao teste do 2-Mercaptoetanol (2-ME). 

b) O Teste AAT para brucelose, que é muito sensível e de fácil execução, constitui o único 

teste de rotina realizado por médicos veterinários habilitados. 

c) O Teste de Fixação de Complemento (FC) é realizado em laboratórios da Rede Nacional de 

Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária para 

efeitos de trânsito internacional e para diagnóstico de casos inconclusivos ao teste do 2-ME. 

d) O Teste da Prega Caudal (TPC) para tuberculose é utilizado exclusivamente em gado de 

corte também como prova de rotina. 

e) O Teste Cervical Comparativo (TCC) para tuberculose não pode ser utilizado como teste 

confirmatório em animais reagentes ao teste cervical simples ou ao teste da prega caudal, é 

utilizado como prova de rotina em rebanhos com histórico de reações inespecíficas, em 

estabelecimentos certificados como livres e em estabelecimentos com criação de bubalinos, 

visando garantir uma boa especificidade diagnóstica. 

 

20 - Quanto a responsabilidade técnica de feiras e eventos com animais, segundo normas e legislação 

vigente. Todas as alternativas estão corretas, exceto uma. Assinale-a. 

a) Caberá à entidade promotora do rodeio/evento ter médico veterinário habilitado, responsável 

pela garantia da boa condição física e sanitária dos animais e pelo cumprimento das normas 

disciplinadoras, impedindo maus tratos e injúrias de qualquer ordem. 

b) Caberá ao RT fornecer relatório de todos animais presentes no evento e relatar todos os 

problemas sanitários para o órgão de defesa sanitária animal, tão logo ocorra o encerramento do 

evento. 

c) Caberá ao médico veterinário, Responsável Técnico (RT), participar da elaboração do 

Regulamento do evento pecuário, fazendo dele constar às normas sanitárias oficiais, os padrões 

e as normas zootécnicas vigentes. 

d) O transporte dos animais deve ser em veículos apropriados. A entidade promotora do 

rodeio/evento fornecerá instalação de infraestrutura que garanta a integridade física dos animais 

durante sua chegada, que tenham acesso a acomodação e a alimentação. 

e) Caberá ao RT separar os animais que apresentarem, após a entrada no recinto do evento, 

perda das condições de comercialização ou situação contrária ao conteúdo dos atestados 
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sanitários e, garantir o isolamento e remoção imediata de animais com problemas sanitários que 

possam comprometer outros animais do evento. 

 


