
 

 

 

PREFEITURA DE SALOÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 

VETERINÁRIO 
 

Atenção! 
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada 
página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam 
tomadas as devidas providências. 
 

Informações gerais: 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova; 
b) este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
a) conferir seu nome e número de inscrição; 
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

 As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e 
ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para marcação 
da folha de respostas. 

 Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

 Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas na folha de respostas. 

 Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova 
sem levar o caderno de questões. 

 Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-
se da sala levando o caderno de questões. 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será 
ELIMINADO. 

 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  
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LÍNGUA PORTUGUESA - NÍVEL SUPERIOR 
 

Texto 1 

Maior reservatório de Pernambuco já recorre ao 'volume 
morto' de água 
O semiárido passa pela pior seca dos últimos 50 anos e mais de 
60% dos municípios de Pernambuco enfrentam algum tipo de 
racionamento. Situado em Ibimirim, no Sertão, o Açude Poço da 
Cruz é o maior do estado e já recorre ao chamado "volume 
morto" para atender à população. Com capacidade para mais de 
500 milhões de metros cúbicos, o reservatório abriga somente 
7% de água. 
Ao contrário de dez anos atrás, quando o açude atingiu o 
volume máximo e transbordou, construções que estavam 
submersas começaram a reaparecer e medidas de 
racionamento estão sendo tomadas. Há pouco mais de um mês, 
o fornecimento para os canais de irrigação foram suspensos. Se 
a água fosse liberada, haveria o "esvaziamento total do açude e 
isso não é bom de forma nenhuma", destaca Francisco Manuel 
da Silva, secretário-executivo do Conselho Gestor do Açude. 
O agricultor José Edson é fruticultor e reduziu a área de 
plantação de oito para apenas meio hectare. "Até 60 milheiros 
de banana eu já colhi. Agora, três, quatro ou cinco, no máximo", 
lamenta. A situação pela falta de água é semelhante para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E a 
previsão não é favorável. "Nesse período, chove em torno de 
400mm, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a previsão 
é de que chova abaixo de 70% do que é esperado", informa o 
meteorologista Roberto Pereira, da Agência Pernambucana de 
Águas e Clima (Apac). 
Fonte: http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/ 
noticia/2015/02/maior-reservatorio-de-pernambuco-ja-recorre-
ao-volume-morto-de-agua.html 
 

QUESTÃO 01. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 1, o açude Poço da Cruz é o 

maior do estado de Pernambuco e já apela ao chamado 
volume morto, para acolher a população. 

b)  A partir do texto 1, conclui –se que ao contrário de 10 
anos atrás, quando o açude atingiu o volume máximo, 
construções que estavam submersas começaram a 
reaparecer, e medidas de racionamento adotadas. 

c) Segundo o texto 1, vários municípios do estado de 
Pernambuco enfrentam determinado tipo de 
racionamento.  

d) De acordo com o texto 1, com capacidade para mais de 
cinquenta milhões de m³, o reservatório Poço da Cruz 
abriga somente 7% de água. 

e) O texto 1 afirma que o fornecimento para canais de 
irrigação foi suspenso há pouco mais de um mês. 

 

QUESTÃO 02. 

Analise o texto 1 e marque a opção CORRETA: 
a) Segundo o texto 1, o semiárido passa pela pior seca dos 

últimos 50 anos e mais de 60% passam por determinado 
tipo de racionamento. 

b) De acordo com o texto 1, há pouco mais de um mês, o 
fornecimento para os canais de irrigação não foi suspenso.  

c) A partir do texto 1, pode-se afirmar que o agricultor José 
Edson é fruticultor e aumentou a área de plantação de oito 
para apenas meio hectare: "Até 60 milheiros de bananas eu 
já colhi”. 

d) Segundo o texto 1, a situação pela falta de água é igual para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E 
a previsão é favorável. 

e) De acordo com o texto, no mês de março, chove em torno 
de 400m, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a 
previsão é de que chova abaixo de 70% do que é esperado. 

 

QUESTÃO 03. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 1: 
I. De acordo com o texto 1, o agricultor José Edson é 

fruticultor e não reduziu a área de plantação: “Até 60 
milheiros de banana eu já colhi.” 

II. De acordo com o texto 1, a previsão não é favorável, a 
situação pela falta de água é semelhante para produtores 
rurais e demais habitantes em cento e dezesseis municípios.  

III. Segundo o meteorologista Roberto Pereira, por causa da 
atuação do El Niño, a previsão é que chova abaixo de 
setenta por cento do que é esperado. 

IV. Mais de sessenta por cento das cidades de Pernambuco 
enfrentam algum tipo de racionamento, pois o semiárido 
passa pela pior seca dos últimos cinquenta anos. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Texto 2 

No Recife, HC abre ambulatório especializado em cabelos e 
unha 
O serviço de dermatologia do Hospital das Clínicas (HC), 
vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vai 
contar com um ambulatório especializado em cabelos e unhas a 
partir da próxima quarta (4). Segundo a instituição, a clínica será 
aberta devido à alta incidência de pacientes com enfermidades 
nesses locais. 
O atendimento será feito sempre às quartas, a partir das 8h. A 
expectativa é que sejam atendidos 10 pacientes a cada semana. 
A equipe será coordenada pela dermatologista Márcia Oliveira. 
Para agendar consulta no novo ambulatório, é necessário ser 
paciente do HC, ter o encaminhamento de um médico da 
unidade e possuir o cartão de marcação de consulta. Com o 
encaminhamento em mãos, o usuário deve realizar o 
agendamento da consulta presencialmente na central de 
marcação. Mais informações pelo telefone (81) 2126-3772. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/ 
2015/01/no-recife-hc-abre-ambulatorio-especializado-em-
cabelos-e-unha.html 
 

QUESTÃO 04. 

Analise o texto 2 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 2, o HC abriu um ambulatório 

especializado em cabelos e unhas. 
b) Segundo o texto 2, sendo sempre atendidos as quartas, a 

expectativa é a de que sejam atendidos dez pacientes por 
semana. 

c) Como afirma o texto 2, o paciente deve agendar a consulta 
presencialmente na central de marcação, com o 
encaminhamento em mãos. 

d) De acordo com o texto 2, o HC informou que a clínica será 
aberta porque muitos pacientes estavam morrendo devido 
a enfermidades nesses locais. 
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e) O texto 2 afirma que é necessário ser paciente do HC para 
agendar consulta no novo ambulatório, além de possuir o 
encaminhamento de um médico da unidade e ter cartão de 
marcação de consulta. 

 

QUESTÃO 05. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 
I. Com expectativa de que sejam atendidos dez pacientes por 

semana, o atendimento será sempre feito a partir de 8 
horas, nas quartas – feiras. 

II. Para se consultar no ambulatório, é necessário agendar a 
consulta, ser paciente do HC e ter um encaminhamento de 
um médico da unidade, além de ter em mãos o cartão de 
marcação de consulta. 

III. Devido à alta incidência de pacientes com enfermidades em 
cabelos e unhas, o HC abriu um ambulatório especializados 
para tratá-los. 

IV. Sendo paciente do HC, possuindo o encaminhamento de um 
médico da unidade e o cartão de marcação de consulta, o 
usuário deverá realizar o agendamento da consulta 
presencialmente na central de marcação. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Texto 3 

Em PE, estudantes da rede pública estadual iniciam ano 
letivo 
Nesta quarta-feira (4), as escolas da rede pública estadual em 
Pernambuco iniciam o ano letivo de 2015, com os alunos do 
primeiro ano do ensino médio. Já os estudantes que farão os 
segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas na 
quinta (5) e sexta (6), respectivamente. Ao todo, a rede pública 
conta com 650 mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 
Cristina Gueiros, que é gestora de ensino da Escola de 
Referência Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do 
Recife, ressalta que a escola se baseia no ano anterior para 
planejar as atividades do ano letivo. “Trabalhamos para que o 
nosso aluno saia daqui melhor para a sociedade. O sucesso do 
nosso aluno é a nossa meta”, afirma. 
A gestora explica ainda que as escolas da rede estão prontas 
para receber os alunos, tendo passado por limpeza geral e 
pinturas. “As escolas estão bonitas, como o aluno espera que 
elas estejam. Todo o estado de Pernambuco recebeu essa 
orientação, de receber o nosso aluno com festa, porque a gente 
quer que eles estejam em um lugar prazeroso, motivador”, 
aponta. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/ 
noticia/2015/02/em-pe-estudantes-da-rede-publica-estadual-
iniciam-ano-letivo.html 
 

QUESTÃO 06. 

Analise o texto 3 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 3, a rede pública conta com seiscentos 

e cinquenta mil alunos em todo o estado. 
b) O texto 3 afirma que os estudantes que cursarão os 

segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas 
depois dos alunos que farão o primeiro ano. 

c) No texto 3, Cristina Gueiros revela que as escolas da 
rede estão prontas para receber os alunos, portanto, 
estão limpas e pintadas. 

d) De acordo com o texto 3, com os alunos do primeiro ano do 
ensino médio, as escolas da rede particular em Pernambuco 
iniciam o ano letivo de 2015. 

e) Segundo o texto, Cristina Gueiros afirma que a escola 
Santos Dumont trabalha para que o aluno saia melhor 
para a sociedade, por isso, tem como meta o sucesso do 
estudante. 

 

QUESTÃO 07. 

Analise o texto 3 e marque a opção CORRETA: 
a) De acordo com o texto 3, a diretora da Escola Santos 

Dumont destaca que a escola se baseia em outras escolas 
para delinear as atividades do ano letivo. 

b) Segundo o texto 3, os alunos da rede pública estadual de 
Pernambuco voltam às aulas entre os dias 04, 05 e 06.  

c) O texto 3 afirma que a meta da escola é o seu sucesso, 
deixando o aluno em segundo plano. 

d) De acordo com o texto 3, a rede pública conta com 
seiscentos mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 

e) A partir do texto 3, a gestora afirma que a escola Santos 
Dumont trabalha para que o aluno saia melhor para a 
sociedade, tendo como meta o sucesso da escola. 

 

Texto 4 

Apagão afeta bairros do Grande Recife e interior de 
Pernambuco 
Vários bairros da Região Metropolitana do Recife e de outros 
municípios de Pernambuco foram atingidos por um apagão por 
volta das 23h da última quarta-feira (17). A Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco (Chesf) informou, na manhã desta 
quinta (18), que a falta de energia foi causada por um curto-
circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi, no Recife. A Companhia 
Energética de Pernambuco (Celpe) informou que não tem 
responsabilidade sobre o apagão. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma explosão sem 
chamas -- e sem vítimas -- na subestação do Curado, que fica de 
frente à antiga fábrica da Phillips. De acordo com a Chesf, o 
curto-circuito atingiu também a interligação da subestação do 
Bongi com a Joairam, no bairro do Curado, em Jaboatão, e 
acabou afetando as áreas abastecidas por essas duas 
subestações, o que compreende apenas a Região Metropolitana 
do Recife. 
Ainda segundo a Chesf, não houve explosão, mas sim o ruído 
que é característico de um curto-circuito, semelhante a um 
estrondo. O clarão que foi visto no céu também foi 
consequência do incidente. 
O fornecimento da energia foi restabelecido, e está retornando 
gradativamente. Segundo a Celpe, o único bairro que ainda 
estava completamente sem energia até as 7h da manhã desta 
quinta era o Ibura, na Zona Sul do Recife. Em outros bairros, a 
falta de energia está afetando apenas alguns trechos, 
principalmente da Zona Norte da cidade. A Celpe informou 
ainda que o curto-circuito pode ter gerado uma perturbação no 
sistema que tenha desarmado alguns equipamentos no interior. 
O problema está sendo verificado pela companhia. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/ 
2014/12/apagao-afeta-bairros-do-grande-recife-e-interior-de-
pernambuco.html 
 

http://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/recife.html
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QUESTÃO 08. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 4: 
I. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas no bairro 

do Curado, após uma explosão na frente da antiga fábrica da 
Phillips. 

II. A Celpe apontou que não tem responsabilidade sobre a 
falta de energia que ocorreu por volta das 23h da quarta 
– feira. 

III. A Companhia de Energia elétrica do São Francisco apontou 
como responsável pela falta de energia no município de 
Pernambuco um curto – circuito em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi. 

IV. Segundo os bombeiros afirmam, ocorreu um ruído e não 
uma explosão. Já o clarão visto céu foi causado devido ao 
incidente. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 09. 

A finalidade do texto 4 é: 
a) Fazer propaganda da Chesf e da Celpe. 
b) Instruir sobre o melhor bairro para morar devido à 

ocorrência dos apagões. 
c) Denunciar a Chesf e a Celpe por descaso com os bairros 

em questão. 
d) Informar sobre um apagão que comprometeu bairros do 

Recife e interior de PE. 
e) Divulgar o clarão que foi visto no céu devido à ocorrência 

dos apagões. 
 

QUESTÃO 10. 

Analise o texto 4 e marque a opção INCORRETA: 
a) No texto 4, a Chesf afirma que houve explosão e que o 

clarão visto no céu foi consequência desse incidente. 
b) Segundo o texto 4, a Celpe afirmou que o Ibura ficou 

completamente sem energia até as 7h da manhã da quinta – 
feira. 

c) De acordo com o texto 4, a Celpe constatou que o curto-
circuito pode ter causado uma perturbação no sistema que 
tenha desarmado alguns aparelhamentos na parte interna. 

d) Segundo o texto 4, com exceção do Ibura, que ficou 
totalmente sem energia, a falta de energia afetou 
apenas alguns trechos da Zona norte da cidade. 

e) O texto 4 afirma que a falta de energia foi ocasionada por 
um curto-circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha 
de transmissão da subestação Bongi, no Recife. 

 

MATEMÁTICA - NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO 11. 

Uma máquina de xerox de uma empresa do centro de Saloá 
passará por 3 serviços de manutenção na semana que vem. 
Apenas duas empresas prestam tais serviços na região: a 
empresa A e a empresa B. No momento da realização de 
cada um dos serviços, o dono da máquina de xerox 
escolherá qual das duas empresas irá realizá-los. Sabe-se 
que a probabilidade de a empresa A ser escolhida para 
realizar um serviço é quatro vezes maior do que a 
probabilidade de a empresa B ser escolhida para realizar o 
mesmo serviço. 

A probabilidade de todos os três serviços de manutenção, 
previstos para a semana que vem, serem realizados por uma 
mesma empresa é: 
a) 25% 
b) 50% 
c) 52% 
d) 66% 
e) 75% 
 

QUESTÃO 12. 

Em um jogo de basquete, os times do Brasil e dos EUA 
fizeram um total de 54 pontos. O Brasil venceu por uma 
diferença de 6 pontos. Qual a pontuação dos Estados 
Unidos? 
Marque a alternativa correta: 
a) 19 
b) 20 
c) 22 
d) 24 
e) 36 
 

QUESTÃO 13. 

Em uma eleição para a escolha do Prefeito do Município de 
Saloá, votaram 943 pessoas. Felipe teve 7 votos a mais que 
Antônio e Ferreira teve 5 votos a mais que Felipe. Quantos 
votos teve o vencedor das eleições? Marque a alternativa 
correta: 
a) 308 
b) 315 
c) 320 
d) 400 
e) 420 
 

QUESTÃO 14. 

A prefeitura de Saloá promoveu um show de Mpb ao qual 
compareceram 200 pessoas entre estudantes e não 
estudantes. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1 400,00 
e todas as pessoas pagaram ingresso. Sabendo-se que o 
preço do ingresso foi de R$ 10,00 e que cada estudante 
pagou metade desse valor, o número de estudantes 
presentes foi: 
a) 80 
b) 100 
c) 120 
d) 140 
e) 160 
 

QUESTÃO 15. 

Maria somou dois números e encontrou como resposta 125, 
mas percebeu que um deles é igual a 2/3 do outro. A 
diferença entre o maior e o menor número é: 
a) 70 
b) 65 
c) 32 
d) 34 
e) 25 
 

QUESTÃO 16. 

Rafael gastou 30% do seu salário com livros, 25% com CDs, 
10% com roupas e ainda ficou com R$ 210,00. Qual o valor 
do seu salário? 
Marque a alternativa correta: 
a) 220,00 
b) 250,00 
c) 300,00 
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d) 450,00 
e) 600,00 
 

QUESTÃO 17. 

Raquel quer encher uma piscina para seus filhos. Com 240 
litros, preencheu 5/12 da piscina. Quantos litros são 
necessários para enchê-la totalmente? 
Marque a alternativa correta: 
a) 400 
b) 576 
c) 600 
d) 750 
e) 800 
  

QUESTÃO 18. 

A direção da Escola Municipal de Saloá quer saber quantos 
alunos estudam na instituição de ensino. Sabendo-se que os 
meninos somam 600 e as meninas representam 2/3 de 
todos os alunos, qual o número de alunos da escola?  
Marque a alternativa correta: 
a) 300 
b) 600 
c) 800 
d) 900 
e) 1800 
 

QUESTÃO 19. 

Num show de rock, o ingresso para homens custava R$15,00 
e para mulheres R$ 10,00. Sabendo-se que o número de 
mulheres excede o número de homens em 5 e que o valor 
total dos ingressos é de R$550,00, quantas mulheres haviam 
no show de rock? 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 25 
e) 30 
 

QUESTÃO 20. 

Pedro possui um capital de R$ 6.000,00, que foi aplicado a 
juros simples de 9,5% ao ano, e obteve rendimento de R$ 
2.470,00. Durante quanto tempo o capital ficou aplicado? 
a) 3 anos e 5 meses 
b) 4 anos e 4 meses 
c) 4 anos 
d) 5 anos  
e) 5 anos e 5 meses 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21. 

Em relação à vacinação contra a febre aftosa, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. Cabe ao serviço veterinário oficial fiscalizar e controlar 

todas as etapas de produção, comercialização, 
distribuição, transporte e utilização da vacina contra a 
febre aftosa, bem como o seu descarte. 

II. Em áreas onde a vacinação é obrigatória, os 
estabelecimentos de leite e derivados somente poderão 
receber leite in natura de explorações pecuárias cujo 
produtor tenha comprovado a realização de vacinação. 

III. O serviço veterinário oficial nas Unidades da Federação 
deverá elaborar e encaminhar relatório ao MAPA das 
atividades de vacinação contra febre aftosa, de acordo 

com orientações estabelecidas por aquele, dentro de 10 
(dez) dias após o término da etapa. 

IV. As cepas virais a serem utilizadas nas vacinas serão 
definidas pelo serviço veterinário oficial, com base na 
avaliação da situação epidemiológica prevalente. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 22. 

A tuberculose bovina é uma zoonose de evolução crônica, 
caracterizada pelo desenvolvimento progressivo de 
lesões nodulares, que acomete principalmente bovinos e 
bubalinos. Analise as afirmativas a seguir: 
I. As bactérias causadoras da tuberculose pertencem à 

família Mycobacteriaceae, gênero Mycobacterium. São 
bastonetes curtos aeróbicos, imóveis, não capsulados, 
não flagelados, sendo a álcool-ácido resistência a sua 
propriedade mais característica. 

II. O M. bovis tem um amplo espectro de patogenicidade 
para as espécies domésticas e silvestres, principalmente 
bovinos e bubalinos, porém não participa da etiologia da 
tuberculose humana. 

III. A reação tuberculínica, a bacteriologia e a histopatologia 
são os métodos mais utilizados para o diagnóstico da 
tuberculose bovina e bubalina. 

IV. A intensidade da reação alérgica à tuberculina é 
proporcional à evolução da doença no organismo do 
animal, porém um único teste tuberculínico não 
garante ausência de infecção. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 23. 

A lista nacional de doenças animais de notificação 
obrigatória do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento) é composta por 141 doenças, 
classificadas entre as diferentes espécies de animais 
terrestres, e contempla a atualização das doenças 
passíveis de aplicação de medidas de defesa sanitária 
animal. Ao todo, são três listas de notificação imediata: a 
primeira, referente à suspeita de doenças erradicadas ou 
nunca registradas no Brasil, a segunda trata das que 
necessitam de notificação imediata em caso suspeito e, a 
terceira, de notificação apenas dos casos confirmados. Há 
ainda uma quarta relação, na qual a notificação pode ser 
enviada mensalmente. 
Analise as afirmativas a seguir: 
I. A Arterite viral equina é enquadrada na lista de doenças 

erradicadas ou nunca registradas no País, que requerem 
notificação imediata de caso suspeito ou diagnóstico 
laboratorial. 

II. A Anemia infecciosa equina é enquadrada na lista de 
doenças que requerem notificação imediata de qualquer 
caso suspeito. 



Veterinário 

Página 5 de 6 

III. A Paratuberculose é enquadrada na lista de doenças que 
requerem notificação imediata de qualquer caso 
confirmado. 

IV. A Leishmaniose é enquadrada na lista de doenças que 
requerem notificação mensal de qualquer caso 
confirmado. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 24. 

A Paraplexia Enzoótica dos Ovinos (scrapie) é considerada 
uma enfermidade neurodegenerativa, transmissível e fatal 
que acomete ovinos e caprinos, pertencente ao grupo das 
encefalopatias espongiformes transmissíveis - EET. 
Analise as afirmativas a seguir: 
I. São considerados animais com suspeita clínica de scrapie 

os ovinos e caprinos, maiores de 24 (vinte e quatro) 
meses de idade, que apresentam ou apresentaram sinais 
clínicos nervosos, tais como mudanças no 
comportamento, na locomoção e na postura, com 
apresentação isolada ou conjunta, persistentes por mais 
de 30 (trinta) dias. 

II. A scrapie é de notificação compulsória e sua suspeita ou 
ocorrência devem ser imediatamente informadas à 
autoridade de defesa sanitária animal de quaisquer das 
instâncias (Central e Superior, Intermediárias e Locais) 
do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária. 

III. Considera-se como suspeita clínica fundamentada de 
scrapie aquela que persiste após investigação clínica, 
epidemiológica e diferencial para outras doenças, tais 
como sarna e outros ectoparasitos, cenurose, raiva, 
pseudo-raiva, pneumonia ovina progressiva (maedi-
visna), listeriose encefálica, polioencefalomalácia, 
toxemia da prenhez, fotossensibilização, 
hipomagnesemia, intoxicação por substâncias químicas 
ou por plantas, entre outras. 

IV. São considerados animais com diagnóstico para 
scrapie os ovinos e caprinos com resultado positivo à 
prova de imunoistoquímica (IHQ) em amostras de 
tecido epitelial, ou por meio de outras técnicas 
diagnósticas e metodologias aprovadas pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 
MAPA. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 25. 

A lactogênese é um processo de diferenciação pelo qual as 
células alveolares mamárias adquirem a capacidade de 
secretar leite. 
Analise as afirmativas a seguir: 
I. A lactogênese é convenientemente definida com 

mecanismo de dois estágios: o primeiro estágio consiste 
em diferenciação parcial enzimática e citológica das 

células alveolares e coincide com a secreção ilimitada de 
leite antes do parto. O segundo estágio começa com 
secreção copiosa de todos os componentes do leite 
antes do parto e permanece por diversos dias pós-parto 
em muitas espécies. 

II. A inibição da prolactina em ruminantes por ocasião do 
parto evita o segundo estágio da lactogênese. 

III. A progesterona aumenta a capacidade da prolactina de 
induzir a secreção de α-lactoalbumina, uma meia-enzima 
da lactose-sintase (antigamente chamada lactose 
sintetase). 

IV. A ordenha pré-parto geralmente inicia a lactação em 
animais gestantes. A transmissão de impulsos neurais 
da teta para o hipotálamo resulta, provavelmente, na 
liberação de prolactina e ACTH, os quais, por sua vez, 
induzem a secreção pelas células mamárias. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 26. 

Em relação às normas para a profilaxia da Brucelose 
Animal, analise as afirmativas a seguir: 
I. Quanto ao diagnóstico, poderão ser realizados exames 

bacteriológicos de fetos abortados, anexos fetais, leite, 
sêmen e outros materiais possivelmente infetados. 

II. Os bovinos positivos ou suspeitos de Brucelose não 
poderão ser objeto de comércio, salvo quando 
comprovadamente destinados ao abate ou a instituições 
científicas. 

III. A imunização dos bovinos contra a Brucelose será 
levada a efeito pela vacinação de bezerras, somente 
uma vez, com vacina viva, elaborada com a amostra 
19 de Br. abortus, controlada pelo órgão oficial 
competente. 

IV. A comercialização da vacina será objeto de 
fiscalização oficial e sua aquisição e aplicação sob 
responsabilidade de médico veterinário. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 27. 

Em estabelecimentos de abate, a inspeção “ante mortem” 
possui grande importância, visto que algumas enfermidades 
têm sintomatologia visível apenas em animais vivos. 
Em relação à inspeção "ante mortem", presente no 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 
de Origem Animal – RIISPOA, analise as afirmativas a seguir: 
I. Por ocasião da chegada de animais, a Inspeção Federal 

deve verificar os documentos de procedência e julgar 
das condições de saúde do lote. 

II. Quando houver suspeita de carbúnculo hemático, além 
das medidas já estabelecidas, à Inspeção Federal cabe 
observar por 48 (quarenta e oito) horas. Se no fim desse 
período não ocorrerem novos casos, permitir o sacrifício 
de todo o lote, no final da matança. 
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III. São condenados os bovinos, ovinos e caprinos que no 
exame "ante mortem" revelem temperatura retal igual 
ou superior a 40,5ºC (quarenta e meio graus 
centígrados); são também condenados os suínos com 
temperatura igual ou superior a 41ºC (quarenta e um 
graus centígrados), bem como as aves com temperatura 
igual ou superior a 43ºC (quarenta e três graus 
centígrados). 

IV. São condenados os bovinos atingidos de anasarca, 
quando apresentem edema extenso e generalizado. 
Quando o anasarca não for generalizado, o animal 
pode ser abatido junto aos demais. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 28. 

A inseminação artificial (IA) em equinos está sendo cada vez 
mais empregada, pois confere vantagens tanto para o 
manejo quanto para a saúde dos animais, tais como o maior 
número de éguas servidas por um mesmo garanhão e a 
eliminação dos custos de transporte do animal. 
Analise as afirmativas a seguir: 
I. A inseminação artificial pode ser feita com sêmen fresco, 

resfriado ou congelado. Utiliza-se sêmen resfriado 
quando a IA for realizada de 24 a 48 horas após a coleta, 
sendo a taxa de prenhez semelhante à obtida com a 
utilização de sêmen fresco. 

II. A utilização de sêmen resfriado é uma técnica bem 
estabelecida e muitos proprietários de garanhões 
trabalham com esse tipo de sêmen em resposta à 
demanda dos criadores. Há, porém, algumas limitações, 
já que nem todos os garanhões têm um ejaculado que 
seja adequado ao resfriamento. Além disso, a logística da 
inseminação precisa ser muito bem feita para garantir a 
viabilidade do sêmen resfriado (24-48 horas). 

III. As éguas devem ser inseminadas com 500 milhões de 
espermatozoides com movimento progressivo (EMP) no 
sêmen fresco, ou 1 bilhão de EMP resfriados e 
armazenados por 24 horas a 5°C. Para sêmen congelado, 
a dose costuma conter entre 400 a 800 milhões de 
espermatozoides. 

IV. Quando utilizado corretamente, o sêmen congelado 
proporciona uma taxa média de prenhez por ciclo de 
aproximadamente 30 a 40%, com 1,8 a 2 ciclos por 
prenhez. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 29. 

O timpanismo, distensão do rúmen-retículo por gás 
acumulado, é provocado por uma falha no mecanismo de 
eructação. No "timpanismo simples" ou "timpanismo de gás 
livre", o gás está presente na forma de camadas e, no 
"timpanismo espumoso", o gás está sob a forma de bolhas 
em um líquido como espuma. 

Analise as afirmativas a seguir: 
I. Os timpanismos simples mais comuns surgem da 

disfunção esofágica. A eructação é deficiente quando há 
obstrução do esôfago de origem interna, apenas. 

II. No timpanismo espumoso, há hipomotilidade 
ruminorreticular. 

III. No timpanismo espumoso de origem alimentar, certos 
protozoários desenvolvem uma cápsula, produzindo um 
material viscoso com propriedades espumantes. A 
destruição da fauna pode evitar totalmente o 
timpanismo espumoso. 

IV. Não existem fatores animais porque, em um grupo de 
animais alimentados de modo igual, todos irão 
apresentar o mesmo risco de desenvolvimento de 
timpanismo espumoso. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 30. 

Em relação à fisiologia da reprodução dos equinos, analise 
as afirmativas a seguir: 
I. Os equinos são considerados reprodutores de “dias 

curtos”, pois sua atividade reprodutiva é estimulada 
principalmente pela diminuição do comprimento do dia. 

II. Durante a estação reprodutiva, as éguas apresentam cio, 
em média, a cada 31 (28-34) dias. 

III. O estro das éguas dura cerca de 5 (3 - 9) dias, e a 
ovulação ocorre nas últimas 24-48 horas.  

IV. O primeiro estro do pós-parto, também chamado de 
“cio do potro”, ocorre entre 25 e 35 dias pós-parto. 
Embora se acredite que a fertilidade nesse cio seja 
mais baixa, alguns proprietários procuram acasalar 
suas éguas nesse período. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 


