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S28 Médico Veterinário
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

outubro

18

18 de outubro

35 questões

15 às 19h

4h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

(18 questões)
5 questões

Leia o texto que segue, ele é um trecho de um artigo de Ricardo B. de Araújo.

A torcida possui a propriedade de reunir, “na mesma massa”, pessoas situadas em
posições sociais diversas, homogeneizando, em torno dos clubes, as suas diferenças. Nesse processo, um mecanismo extremamente importante é o uniforme de
cada clube: ao mesmo tempo em que separa e distingue cada uma das torcidas,
ele “despe” cada torcedor da sua identidade civil e o integra em um novo contexto,
profundamente indiferenciado.
Nesse contexto de massa que é a torcida inexistem desigualdades, pelo menos
em princípio. Todos estão ali reunidos pela paixão, para torcer por um dos clubes
e, portanto, cada torcedor tem, nesse momento, os mesmos direitos que qualquer
outro.
Este último ponto é de grande importância, pois nos leva, de certa forma, da
igualdade à liberdade. Com efeito, se todos os torcedores são considerados
moralmente iguais, abre-se, então, a possibilidade para que cada um deles possa,
com toda a legitimidade, ter uma visão inteiramente pessoal do andamento
da partida, da escalação dos times, enfim, de qualquer aspecto relacionado ao
mundo do futebol.
Qualquer torcedor pode, inclusive, discordar das “autoridades” em futebol, os
técnicos, os dirigentes ou comentaristas, sem que sua interpretação seja considerada insolente ou descabida. Este é um contexto em que, de alguma forma, todo
mundo tem opinião, e todos têm o direito de exprimi-la, ou seja, são livres para
explicitá-las sem sofrer qualquer constrangimento. É exatamente por isso que
as discussões sobre o futebol são consideradas “intermináveis”. Na verdade, essa
impressão é causada pela própria dificuldade de se chegar a algum consenso
num ambiente tão pluralista e democrático.
Existe, portanto, no futebol, uma área de decisão privada, na qual cada torcedor
tem liberdade para julgar e escolher segundo suas próprias inclinações, sem ter
que sofrer qualquer interferência. Lembremo-nos de que a própria opção por se
torcer por determinado clube, de trocá-lo por outro, ou mesmo de se desinteressar por futebol, são resoluções de “foro íntimo”, que não interessam a ninguém, e
que devem, assim, ser tomadas com toda a independência.
Platão & Fiorin: Lições de texto: leitura e redação
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1. Analise as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.
1. Os comentários feitos são genéricos sobre
qualquer torcida de qualquer clube em qualquer jogo.
2. O autor não expõe seus pontos de vista; usa
apenas conceitos concretos, apresentando suas
opiniões e comentários de maneira implícita.
3. O texto afirma e nega a diversidade entre as
pessoas ao longo do texto.
4. A torcida de futebol não pode ser exemplo de
organização social, pois entre os torcedores
existe diferença de classe.
5. Do ponto de vista do autor, a torcida é um
mecanismo social de participação e não de
alienação.

3. Relacione as colunas abaixo, em relação à oração
sublinhada:
Coluna 1 Tipo de oração
1.
2.
3.
4.
5.

Coluna 2 Períodos
(
(
(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

sindética aditiva
sindética adversativa
assindética
oração principal
sindética conclusiva

(
(

) Estudou para a prova, no entanto obteve
resultado insatisfatório.
) O candidato entendeu a prova, portanto pode
fazer as questões.
) Você não pode desanimar, pois, afinal, é um
guerreiro nato.
) O atleta treina, compete e não consegue
medalhas.
) Ele não veio nem telefonou.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

2. Observe as frases sublinhadas nos períodos abaixo.
Elas são subordinadas adverbiais e exprimem, por
suas conjunções, valores diversos.

a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa em que o valor expresso
pela conjunção está corretamente colocado entre
parênteses.

4. Assinale a alternativa que apresenta a frase corretamente pontuada.

a. ( X ) Os amigos ajudaram aquela família como foi
possível. (conformidade)
b. ( ) Fiz-lhe um sinal que se calasse. (consequência)
c. ( ) Não chegarei a lugar nenhum por mais
depressa que ande. (causa)
d. ( ) Procederam segundo ordenava a lei. (condição)
e. ( ) Logo que chegou a Bombinhas, percebeu as
suas belezas naturais. (comparação)
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( )
( )
( )
(X)
( )

a. (
b.
c.
d.
e.

1•4•5•3•2
2•4•5•1•3
2•5•3•4•1
2•5•4•3•1
3•1•4•2•5

) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa, a nomeação dos aprovados.
( X ) Ainda não sabemos quando ocorrerá, naquela
empresa, a nomeação dos aprovados.
( ) Ainda não, sabemos quando ocorrerá,
naquela empresa a nomeação dos aprovados.
( ) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa, a nomeação, dos aprovados.
( ) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa a nomeação, dos aprovados.
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5. Relacione as colunas abaixo, analisando o vício de
linguagem presente na frase.

Atualidades

Coluna 1 Vício de linguagem

6. Em 2013, Edward Snowden, até então um desconhecido técnico que prestava serviços para a CIA,
ganhou notoriedade internacional ao revelar um
esquema de espionagem a pessoas e instituições.

1.
2.
3.
4.
5.

Obscuridade
Pleonasmo vicioso
Ambiguidade
Barbarismo
Cacófato

Coluna 2 Frases
( ) Presidente e Governador se desentenderam
por causa da sua má administração.
( ) Ele advinhou o que estava por vir.
( ) Entrou para dentro e viu o estrago feito pelas
chuvas.
( ) Você fica gastando mais do que pode!
( ) A experiência com ratos que antes não tinha
dado certo foi feita com outro grupo de ratos
que só confirmou o já previsto.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1•4•2•5•3
3•4•2•1•5
3•4•2•5•1
3•5•2•4•1
4•2•3•5•1

5 questões

Assinale a alternativa que identifica consequências das
revelações de Snowden.
a. ( ) A invasão da Ucrânia pelas tropas russas.
b. ( X ) Um esfriamento das relações diplomáticas
entre os Estados Unidos da América e alguns
países, entre eles, o Brasil.
c. ( ) O rompimento das relações diplomáticas
entre os Estados Unidos e a Alemanha em virtude da denúncia de que a presidente Ângela
Merkel estava sendo espionada.
d. ( ) A deposição de Ângela Merkel, presidente da
Alemanha, em face das revelações contidas
nos relatórios divulgados por Snowden.
e. ( ) A prisão de funcionários diplomáticos norteamericanos no Brasil, acusados de espionagem das descobertas da Petrobras no Campo
de Libras, no litoral brasileiro.

7. Desde 2014 arrasta-se uma grave crise diplomática
em virtude do conflito entre forças rebeldes apoiadas
pela Rússia e o Governo Central da Ucrânia.
Identifique o fato que determinou o início desse
conflito.
a. ( ) A anexação da Ucrânia ao território russo.
b. ( ) A anexação da Ucrânia ao território da Crimeia.
c. ( X ) A anexação da Crimeia ao território da Rússia.
A Crimeia é uma região do Sul da Ucrânia
onde a maioria dos habitantes fala russo.
d. ( ) A anexação da Crimeia, uma região autônoma
que fala russo no Sul da Ucrânia, ao território
ucraniano.
e. ( ) A anexação da Crimeia, uma região autônoma
que fala russo no Sul da Ucrânia, ao território
da OTAN.
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8. Em 2014, ocorreu no Oriente Médio um longo conflito, na realidade um novo episódio de uma guerra
que nunca acaba e que dura desde 1948.

10. Em dezembro de 2014, realizou-se em Lima
a Conferência das Nações Unidas para Mudanças
Climáticas (COP-20).

Assinale a alternativa que identifica o episódio.

Depois de semanas de negociação os países participantes aprovaram o rascunho de um futuro acordo
global do clima.

a. ( X ) Conflito entre as Forças Armadas de Israel e
Palestinos, que provocou centenas de mortos
e feridos e grande destruição na região da
Faixa de Gaza.
b. ( ) Conflito entre os grupos Hezbollah e Hamas
que provocou centenas de mortos e feridos e
grande destruição na região da Faixa de Gaza.
c. ( ) Luta entre os guerrilheiros da Al Fatah e grupos armados do Hezbollah, causando grande
apreensão na região da fronteira de Israel e
Líbano.
d. ( ) Invasão de Israel por grupos armados treinados pela Irmandade Muçulmana, comandada
pelo General Abdel Fattah al-Sisi.
e. ( ) Conflito entre as Forças Armadas de Israel e
o ISIS, grupo político que deseja chegar ao
poder no Egito.

9. A data de 15 de março tem uma grande importância na História de Bombinhas. Por quê?

Assinale a alternativa que explica a razão.
a. (

b.

c.

d.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Em 15 de março de 1500, chegou a Bombinhas
o navegador espanhol Sebastião Caboto, o
primeiro habitante europeu da cidade.
( ) Em 15 de março de 1891, a pequena população do lugar, em renhido combate, venceu a
tribo de tupis-guaranis que tentava conquistar a vila.
( ) Nessa data, no século XVIII, foi instalada pelo
Rei de Portugal, D. João VI, a primeira armação
de baleias, que se tornou a base da economia
da região.
( ) Em 15 de março de 1991, foi criado, pela
Assembleia Legislativa do Estado, o município
de Bombinhas, cujo território foi desmembrado de Porto Belo.
( X ) Em 15 de março de 1992, a emancipação do
Município foi aprovada pela imensa maioria
da população em um plebiscito que tinha
sido autorizado pela Assembleia Legislativa
do Estado no ano anterior.

O documento ganhou grande importância para os
países em vias de desenvolvimento.
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e.

) O rascunho do futuro acordo faz previsão de
que cerca de 80% do custo global dos esforços
para diminuir o aquecimento, sejam suportados pelas 5 maiores economias do planeta.
( ) O documento assegura que os países mais
pobres devam receber, nos próximos 10 anos,
cerca de 100 bilhões de dólares norte-americanos, para financiarem o combate à poluição.
( X ) O documento ressalta a culpa histórica de
emissões de gases de efeito estufa, atribuindo mais responsabilidades aos países
desenvolvidos em comparação aos países em
desenvolvimento.
( ) No documento, os países desenvolvidos assumem a responsabilidade histórica das emissões de gases de efeito estufa, comprometendo-se a “limpar o planeta” em curto espaço
de tempo.
( ) Com exceção dos Estados Unidos, os países
desenvolvidos assumem neste documento a
responsabilidade histórica das emissões de
gases de efeito estufa, comprometendo-se a
“limpar o planeta” em curto espaço de tempo.
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Legislação Municipal

3 questões

11. Considerando o que dispõe o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos do Município de Bombinhas,
ação disciplinar, quanto à suspensão e advertência,
prescreverá em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1 ano.
2 anos.
3 anos.
5 anos.
10 anos.

12. Conforme disposto no Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Bombinhas,
assinale a alternativa correta.
a. ( ) Constituem indenizações ao servidor: ajuda
de custo; diárias e adicionais.
b. ( ) As indenizações incorporam-se ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
c. ( ) As gratificações e os adicionais nunca se incorporam ao vencimento ou provento.
d. ( X ) A concessão de ajuda de custo é incompatível
com a concessão de diárias e vice-versa.
e. ( ) Além do vencimento, somente poderão ser
pagas ao servidor as seguintes vantagens:
indenizações e gratificações.

13. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei
Complementar no 7/02, que institui o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos do Município de Bombinhas:
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de     em relação à hora normal de trabalho,
quando prestado em dias úteis e     quando prestado em domingos e feriados.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

50% • 100%
30% • 50%
25% • 50%
20% • 100%
20% • 50%

Noções de Informática

5 questões

14. O MS Word 2007 em português dispõe de um
contador de palavras localizado na barra inferior à
esquerda da janela do software.
Este recurso é clicável e ao clicá-lo pode-se obter
informações sobre:
1.
2.
3.
4.

Palavras
Caracteres incluindo espaços
Caracteres desconsiderando espaços
Linhas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

15. Para contar as células que contêm números em
um dado intervalo de células do MS Excel 2010 em
português, deve-se empregar a função:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

SOMA
CONTASE
CONT.NÚM
PROCV
PROCH

16. O caractere que sinaliza que a referência a linhas
ou colunas não deve ser atualizada, isto é, deve ser
mantida fixa, ao replicar o conteúdo de células que
contêm fórmulas copiando ou arrastando-as, ao editar
fórmulas no MS Excel 2010 em português é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

!
$
&
#
@
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17. Identifique os itens que constituem opções
de formatação de parágrafos da caixa de diálogo
‘Parágrafo’ presente no MS Word 2007 em português.
1. Recuos tanto da esquerda quanto da direita,
inclusive com a opção de espelhar os recuos.
2. Recuo especial da primeira linha do parágrafo.
3. Espaçamento antes e depois do parágrafo.
4. Cor, tamanho e estilo da Fonte.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

18. O MS Word 2007 em português permite definir
um plano de fundo da página.
São opções de plano de fundo da página:
1.
2.
3.
4.

Marca d’água de imagem
Marca d’água de texto
Bordas de Página
Cor da página

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
19. Analise as afirmativas abaixo com relação à epidemiologia geral das doenças transmissíveis.
1. Fontes de infecção são os meios pelos
quais o agente alcança o novo hospedeiro
vertebrado.
2. Portas de entrada são as vias pelas quais o
agente penetra no organismo do hospedeiro
vertebrado.
3. Infestação é o alojamento, com ou sem desenvolvimento e reprodução, de artrópodes na
superfície do corpo e nas vestes.
4. Infectividade é a capacidade que um agente
tem de se alojar e se multiplicar ou se desenvolver em um hospedeiro.
5. Período prodrômico é o intervalo de tempo
durante o qual o paciente apresenta manifestações inespecíficas. não permitindo diagnóstico clinico.
6. Virulência é a capacidade que um agente
infeccioso possui de causar graus de menor
severidade de uma doença.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2 ,3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4, 5 e 6.

20. Assinale a alterativa que contém as 3 categorias
que descrevem um individuo portador de uma doença,
mas que não apresentaram manifestações de doença
atribuíveis a um determinado agente.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Em incubação, debilitados e sãos.
Em incubação, convalescentes e sãos.
Em incubação, convalescentes e doentes.
Ambulatoriais, em incubação e doentes.
Infectados, doentes e convalescentes.

(17 questões)

21. São consideradas doenças hormonais:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Sialadenites, Ergotismo, Laminite.
Hepatite, Parainfluenza, Insulinismo.
Acromegalia, Criptosporidiose,Colite.
Acromegalia, Hiperadrenocorticismo,
Insulinismo.
) Hiperadrenocorticismo, Habronemose,
Calicivirose.

22. Assinale a alternativa que indica corretamente o
gênero do ácaro que pode parasitar o homem, o gato
e o coelho.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Demodex spp.
Notoedres cati.
Cheyletiella spp.
Dermanyssus spp.
Ctenocephalides spp.

23. Com relação a definição de inspeção de produtos
de origem animal que tem a finalidade de permitir a
comercialização destes produtos entre municípios e
garantir a qualidade dos produtos que chegam nossa
mesa assinale a alternativa que não corresponde
a verdade.
a. (
b. (
c. (

) Faz vistorias técnicas e emite laudos.
) Inspeciona entrepostos de carne e pescados.
) Faz análise de projetos para a construção de
estabelecimentos.
d. ( ) Inspeciona postos de mel e distribuidoras de
ovos.
e. ( X ) A fiscalização do comércio varejista e atacadista de produtos de origem animal e realizada por empresas particulares de fiscalização contratadas pelos próprios proprietários
dessas empresas.

Página 9

Município de Bombinhas
S28 Médico Veterinário

24. Com relação à intoxicação a teobromina em cães,
é correto afirmar:

26. Analise as afirmativas abaixo a respeito da
influenza aviaria.

a. (
b. (

) O sintoma mais comum é a hematúria.
) Certos vegetais como a cebola e o alho contêm altos índices de teobromina.
c. ( ) O uso de corticoides como terapia adjuvante
auxilia no tratamento.
d. ( X ) É uma substância contida no chocolate e
pode causar coma e morte na exposição
aguda.
e. ( ) O antídoto efetivo é o gluconato de Ca e
quando empregado na dose correta evita o
óbito.

1. A Influenza Aviaria, também conhecida como
gripe aviaria, é mais grave nas aves domésticas do que nas aquáticas ou silvestres.
2. O vírus apresenta alguns subtipos, variando
também a sua agressividade.
3. O vírus de alta patogenicidade, conhecido
pela sigla H5N1, acometeu também seres
humanos, causando alta mortalidade.
4. Somente na última década se detectou essa
doença nas aves com disseminação para
o homem.
5. É uma doença restrita às aves e atualmente
descrita nos humanos.
6. São sintomas mais comuns nas aves: prostração, cianose de crista e barbelas, edema
e hemorragia de cloaca. Pode ocorrer
morte súbita.
7. No Brasil ainda não foi isolado o vírus mais
agressivo, presente na Ásia e Europa.

25. Em relação a zoonoses, analise as afirmativas
abaixo:
1. O gato é o único transmissor da
toxoplasmose.
2. O principal risco zoonótico para a leishmaniose canina provém do fato de os cães
atuarem como reservatórios para o
organismo.
3. Dipylidium caninum e Echinococcus granulosos
são cestoides que podem infectar o homem.
4. A giárdia spp, bactéria que parasita o trato
digestivo de cães e gatos infecta o homem
através de transmissão direta zoonótica.
5. Os meios de transmissão do mormo para o
homem são através da ingestão de alimentos
contaminados por descargas nasais, inalação
de aerossóis contaminados ou pelo contato
da pele lesada.
6. A brucelose é considerada uma zoonose
transmitida somente por herbívoros.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 6.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 6 e 7.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 5, 6 e 7.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4, 5, 6 e 7.

27. Assinale a alternativa que contém doenças infectocontagiosas que são zoonoses e podem atacar os
animais domésticos que podem ser obrigados a serem
sacrificados por motivo de interesse da defesa sanitária animal ou da saúde pública.
a. (
b.
c.
d.
e.
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(X)
( )
( )
( )
( )

) Pseudo raiva, Tuberculose, Dermatomicose,
Sarcoma Osteogênico.
( ) Raiva, Peste suína, Actinogranulomatose,
Epitelioma baso-celular.
( X ) Raiva e Pseudo raiva, Tuberculose, Salmonela
pulorum e Peste Suína.
( ) Cenurose Cerebral, Raiva, Peste Suina, Edema
elatinoso.
( ) Adipoxantose, Tuberculose, Peste Suína,
Xantomatose.
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28. Identifique abaixo as afirmativas que caracterizam
os estabelecimentos que desenvolvem as atividades
de aquicultura.
1. Estabelecimento de Reprodução: estabelecimento destinado à reprodução ou manipulação de material genético (gametas/ovo/
náuplio e semente).
2. Estabelecimento de Recria: estabelecimento
ou zona de cultivo destinado à recria de animais aquáticos (alevino/larva e pós-larva).
3. Estabelecimento de Comercialização: estabelecimento ou zona de cultivo destinado à
terminação de animais aquáticos do juvenil
até a comercialização.
4. Estabelecimento de Recreação: estabelecimento onde os animais aquáticos estão destinados à pesca de lazer (pesque-pague).
5. Estabelecimento de Terminação: estabelecimento onde os animais estão destinados
somente à comercialização, revenda de animais aquáticos ornamentais, isca-viva e animais aquáticos vivos para consumo.

30. Com relação à prevenção de doenças transmissíveis, é correto afirmar:
a. (
b.

c.
d.

e.

) Compreende-se por vacina a inoculação de
um antígeno de um agente vivo modificado.
( X ) Chama-se via de eliminação o material em
que o agente é carreado para fora do organismo da fonte de infecção.
( ) A maioria das vacinas protege um indivíduo
mesmo que o mesmo esteja infectado.
( ) Para ser considerado como um vetor mecânico, esse precisa obrigatoriamente ingerir o
agente infectante.
( ) Denomina-se contágio uma forma de transmissão indireta de uma doença.

31. Conceitua-se raça como uma subdivisão de uma
espécie; consiste em uma porção de indivíduos pertencentes à mesma espécie, que possui certos caracteres, ditos étnicos, transmissíveis por herança à descendência quando acasalados entre si. Tais caracteres
permitem distingui-los dos animais de outras raças.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica corretamente todos
os caracteres étnicos ou raciais.

a.
b.
c.
d.
e.

a. (

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

b.
c.
d.

29. Na declaração de ingredientes que deverá constar
nos rótulos quando usados para a fabricação ou preparo de alimentos, incluindo também aditivos alimentares, é correto afirmar:

e.

) Naturais, de acordo com a nacionalidade e
exóticos.
( ) Aptidão econômica, grau de aperfeiçoamento,
coordenadas étnicas.
( X ) Morfológicos, fisiológicos, psicológicos e
econômicos.
( ) Naturais, morfológicos, de acordo com a
nacionalidade.
( ) Aptidão econômica, psicológicos, exóticos,
coordenadas étnicas.

a. (
b. (

) O nome do aditivo poderá ser abreviado.
) Todos os ingredientes devem constar em
ordem crescente da respectiva proporção.
c. ( ) Os aditivos alimentares deverão ser declarados
antes dos ingredientes em ordem crescente.
d. ( ) Fica a opção das empresas fabricantes de
alimentos declarar ou não o nome do corante
tartarazina e outros nos rótulos.
e. ( X ) A água deve ser declarada na lista dos ingredientes, exceto quando fizer parte de salmouras, xaropes, caldas,molhos ou outros similares.
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32. Analise as afirmativas abaixo:
1. Todos os ruminantes são herbívoros e têm
quatro estômagos.
2. O tipo respiratório em todos os animais
domésticos é o costo abdominal.
3. Durante o ciclo estral da coelha a ovulação se
dá durante um período de 3-5 dias.
4. Fazem parte da aquicultura as seguintes criações: peixes (piscicultura), camarões (carcinicultura) e moluscos (malacocultura).
5. A barimetria estuda as fases de desenvolvimentos dos animais.
6. O período de gestação de uma porca é de
4 meses, 4 semanas e 4 dias.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 3, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 4, 5 e 6.

33. Assinale a alternativa que indica a classificação
correta dos sistemas de criação dos animais domésticos de acordo com os zootecnistas.
a. ( ) Extensivo, misto, sistema de cria e recria.
b. ( X ) Extensivo, Intensivo, Misto ou Semi-intensivo.
c. ( ) Extensivo melhorado, invernada, pastejo
rotacionado.
d. ( ) Sistema de cria e recria, invernada, pastejo
rotacionado.
e. ( ) Intensivo, extensivo melhorado, sistema de
André Voisin.
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34. Com relação à febre aftosa, é correto afirmar,
segundo o Ministério da Agricultura.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Os animais infectados deverão ser sacrificados
e obrigatoriamente incinerados.
( ) Além de Santa Catarina dois outros Estados
brasileiros, São Paulo e Paraná, são considerados livres da febre aftosa sem o uso de vacina.
( X ) Santa Catarina é o único Estado brasileiro
considerado livre da febre aftosa sem o uso de
vacinação.
( ) De acordo com o programa nacional de erradicação e prevenção da febre aftosa atualmente são considerados somente os bovinos,
bubalinos e equinos como animais suscetíveis
a essa doença.
( ) A febre aftosa é uma doença vesicular infecciosa com lesões vesiculares restritas à boca e
ao focinho dos animais afetados.

35. Assinale a alternativa que conceitua corretamente os termos relacionados à aquicultura.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Gameta: material genético de animais aquáticos, resultante de uma fecundação.
( ) Cisto: toda forma jovem de animal aquático, incluindo ovo, ovo embrionado,
alevino,náuplio, larva e pós-larva.
( ) Biossegurança: serviço de rotina exercido pela
autoridade veterinária nos estabelecimentos
de aquicultura com o objetivo de garantir a
saúde dos animais.
( ) Produtos de animais aquáticos: reagente biológico utilizado para o diagnóstico de certas
doenças dos animais aquáticos.
( X ) Alevino: primeira fase do peixe após o ovo,
morfologicamente semelhante ao peixe
adulto da mesma espécie.
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