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Secretaria Municipal de Administração

Edital no 04/2007

Caderno  
de Prova

 Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

este  � caderno de prova;
um  � cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-
ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de   �
50 (cinquenta), está correta;
se 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 (cinco) alternativas dife- �
rentes 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 com-
pleto e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O 
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

http://pmf.fepese.ufsc.br

Médico Veterinário
Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h  
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
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Conhecimentos Gerais (15 questões)

Língua Portuguesa (8 questões)

Texto

Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
luto da Europa. Seus exércitos haviam colocado de 
joelhos todos os reis e rainhas do continente, numa 
sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes. 
Só não haviam conseguido subjugar a Inglaterra. 
Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham 
evitado o confronto direto em terra com as forças de 
Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado 
como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar, 
em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o 
comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do 
Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e 
da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio 
continental, medida que previa o fechamento dos 
portos europeus ao comércio de produtos britânicos. 
Suas ordens foram imediatamente obedecidas por 
todos os países, com uma única exceção: o pequeno e 
desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o 1. 
texto. Assinale aquela que se torna verdadeira de 
acordo com o texto se for trocada uma palavra ou 
expressão pela que está entre parênteses.

( ) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)a. 
( ) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o b. 

comércio com a Inglaterra. (concordou)
( ) As esquadras combinadas da França e da c. 

Espanha derrotaram a esquadra inglesa. 
(venceram)

( ) As ordens de Napoleão decretando o blo-d. 
queio foram obedecidas tardiamente. 
(precocemente)

( X ) Os exércitos do imperador francês haviam e. 
sofrido reveses surpreendentes. (obtido 
vitórias)

Com base no texto, assinale ( V ) para verdadeiro e 2. 
( F ) para falso.

( ) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
( ) A expressão “haviam colocado de joelhos”, 

sublinhada no texto, poderia ser substituída 
por “haviam derrotado”, sem significativa alte-
ração de sentido.

( ) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o 
sentido de vencer, dominar.

( ) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a 
desobedecer ao bloqueio continental decre-
tado pelo imperador francês, com exceção de 
Portugal e Inglaterra.

( ) O Canal da Mancha foi um empecilho para 
a resistência interna dos ingleses às forças 
inimigas.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

( ) V – V – V – V – Fa. 
( X ) V – V – V – F – Fb. 
( ) V – F – F – V – Fc. 
( ) F – V – V – V – Vd. 
( ) F – F – V – F – Ve. 

Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são 3. 
igualmente corretas, em relação ao plural das palavras:

( ) a) gás – gases a. 
b) chapéu – chapéis

( ) a) degrau – degrais b. 
b) fuzil – fuzis

( ) a) mares azul-escuros c. 
b) uniformes verdes-garrafas

( X ) a) papel – papéis d. 
b) farol – faróis

( ) a) luvas cinzas e. 
b) sapatos cor-de-rosa
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Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.4. 

O pronome I. seus, em “seus exércitos” (linha 2), 
refere-se ao imperador francês; o mesmo 
ocorre com o pronome sua, em “sua Marinha 
de Guerra”, (linha 10).
Em “os ingleses tinham evitado II. o confronto 
direto” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é 
um objeto direto.
Em “o fechamento III. dos portos europeus” 
(linhas 14 e 15), a expressão destacada é um 
objeto indireto.
Em “Suas ordens foram imediatamente obe-IV. 
decidas por todos os países” (linha 16), a 
expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são 
corretas.

( ) I – IIa. 
( X ) II – IVb. 
( ) I – II – IIIc. 
( ) I – III – IVd. 
( ) II – III – IVe. 

A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:5. 

“I. …tinham evitado o confronto direto com as 
forças de Napoleão” pode ser substituída por 
“tinham evitado o confronto direto com as 
forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido 
original.
Os vocábulos II. Mediterrâneo, britânicos e 
países são acentuados devido à mesma regra 
de acentuação gráfica.
“…numa sucessão de vitórias” tem o mesmo III. 
sentido que “numa seqüência de vitórias”.
Em “medida que previa o fechamento dos IV. 
portos” que é pronome relativo referente ao 
vocábulo medida.

Assinale a alternativa correta.

( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.a. 
( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.b. 
( X ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.c. 
( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão d. 

corretas.
( ) Todas as afirmativas estão corretas.e. 

Leia atentamente as proposições abaixo:6. 

 1. Um assessor, dirigindo-se ao governador:  

—Restituo a Vossa Excelência        
projeto de lei devidamente apreciado.

 2. O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:  

—Estamos          no       
senso de responsabilidade.

 3. Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora: 

—Informo a V.Sa. de que           
observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüen-
cial e correta, as lacunas.

( ) seu ; confiante ; seu ; suasa. 
( ) seu ; confiante ; seu ; vossasb. 
( X ) seu ; confiante ; vosso ; suasc. 
( ) vosso ; confiantes ; seu ; vossasd. 
( ) vosso ; confiantes ; vosso ; vossase. 

Assinale a alternativa 7. correta.

( ) Precisam-se de digitadores.a. 
( ) Houveram muitas pessoas na festa.b. 
( ) Fazem cinco anos que Joana partiu.c. 
( ) Mais de um lavrador compraram tratores.d. 
( X ) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.e. 

Analise as proposições abaixo e assinale a única 8. 
correta.

( ) Quero falar consigo.a. 
( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!b. 
( X ) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram c. 

conosco” também é correta a frase “O chefe 
falou com nós mesmos”.

( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só d. 
das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, 
só das meninas” possuem o mesmo sentido.

( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedeci-e. 
dos”, o particípio obedecidos poderia estar no 
feminino – obedecidas – sem prejuízo da cor-
reção gramatical e lingüística.



.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

 Página 5

Matemática (3 questões)

Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a 9. 
seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda 
sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal

Base de cálculo (R$) Alíquota % Parcela a 
deduzir (R$)

Até 1.313,69 – –
De 1.313,70 até 2.625,12 15,0 197,05
Acima de 2.625,12 27,5 525,19

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto 
de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe 
um salário mensal de R$ 3.000,00 é:

( ) R$ 825,00a. 
(b.  ) R$ 721,90
(c.  ) R$ 525,19
( X ) R$ 299,81d. 
(e.  ) R$ 103,09

Um banco concedeu a um cliente um empréstimo 10. 
a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital 
inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, 
então a taxa mensal do empréstimo é:

(a.  ) 2%
( X ) 5%b. 
(c.  ) 7%
(d.  ) 10,5%
(e.  ) 20%

Na preparação de um evento da prefeitura muni-11. 
cipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capaci-
dade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 
dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcioná-
rios (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) 
que trabalharam junto com os primeiros durante 10 
dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se 
os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

(a.  ) 14
(b.  ) 21
( X ) 25c. 
(d.  ) 28
(e.  ) 30

Estudos Sociais (2 questões)

Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 12. 
190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de 
grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa correta.

( X ) O chamado Mapa do Caminho de Bali define a. 
um roteiro com os princípios que vão guiar 
as negociações do regime global de mudan-
ças climáticas, que sucederá ao Protocolo de 
Kyoto, a partir de 2012.

( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito b. 
entre a Coréia do Norte e Coréia do Sul, causa 
de grande instabilidade na região desde a 
Segunda Guerra Mundial.

( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução c. 
para os conflitos tribais na África, principal-
mente na região do Saara, o que certamente 
significará a salvação de milhares de vidas 
humanas.

( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que d. 
se propõem medidas de combate à AIDS e 
outras doenças sexualmente transmissíveis, 
barateando o custo do tratamento para que 
ele se torne acessível às nações mais pobres.

( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão e. 
o fim do conflito entre o governo do presi-
dente Uribe e o movimento guerrilheiro na 
Colômbia.
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Leia a notícia:13. 

DF tem maior Índice de  
Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento 
Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada 
pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfizs, mostrou 
que as mortes violentas caíram, a desigualdade social 
diminuiu e a educação mostra avanços no País […]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. 
Ainda é um processo vacilante, mas mostra que 
há condições para que se melhore mais”, afirmou 
Waiselfizs. As melhorias se concentram na educação e 
na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns 
Estados, como São Paulo mostraram redução nos 
casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogê-
neo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns 
lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o 
pesquisador.

Disponível em: http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-
documentid=5890093. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice 
de Desenvolvimento Juvenil do País”.

( ) A região nordeste, não obstante serem eleva-a. 
dos os índices de pobreza, destacou-se entre 
as regiões com os melhores IDJ do Brasil.

( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta b. 
pesquisa, como o Estado que apresentou os 
melhores índices em 2007.

( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar c. 
entre os Estados com os melhores IDJ do país.

( X ) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina d. 
destacaram-se entre as regiões com os melho-
res IDJ do Brasil.

( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi e. 
alcançado, devido ao grande índice de violên-
cia urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação (2 questões)

Assinale a alternativa 14. correta:

( X ) A vacância do cargo público decorrerá de a. 
exoneração, demissão, aposentadoria ou 
falecimento.

( ) A posse do candidato aprovado em concurso b. 
público ocorrerá no prazo de até 60 (ses-
senta) dias, contados da publicação do ato 
de nomeação no órgão oficial de divulgação 
do Município, prorrogável a requerimento do 
interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em 
caso de doença comprovada, enquanto durar 
o impedimento.

( ) O prazo para o servidor entrar em exercí-c. 
cio será de até 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados da data da posse, sob pena de 
exoneração.

( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo d. 
exercício, os servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de con-
curso público.

( ) A carga horária normal do trabalho do ser-e. 
vidor é de 40 (quarenta) horas semanais, 
cumpridas em dias e horários próprios, se não 
houver regulamentação específica.

Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta 15. 
injustificada ao serviço:

( ) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias a. 
intercalados, durante o período de 6 (seis) 
meses.

( X ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) b. 
dias intercalados, durante o período de 12 
(doze) meses.

( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) c. 
dias intercalados, durante o período de 24 
(vinte e quatro) meses.

( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa) d. 
dias intercalados, durante o período de 12 
(doze) meses.

( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e e. 
vinte) dias intercalados, durante o período de 
24 (vinte e quatro) meses.
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A lei n17. o 12854, 22/12/2003, institui o Código 
Estadual de Proteção aos Animais, que estabelece nor-
mas para a proteção dos animais no Estado de Santa 
Catarina, visando compatibilizar o desenvolvimento 
socioeconômico com a preservação ambiental. De 
acordo com esta lei:

( ) todos os estabelecimentos que abatem ani-a. 
mais no Estado de Santa Catarina deverão 
utilizar-se de métodos científicos e modernos 
de insensibilização, aplicados antes da sangria, 
por instrumentos de percussão mecânica, pro-
cessamento químico, elétrico ou decorrente 
do desenvolvimento tecnológico, exceto 
aqueles destinados ao consumo exclusiva-
mente dentro do município.

( ) é vedado o abate de fêmeas em período de b. 
gestação e de nascituros, e animais até a 
idade de um mês de vida, exceto em caso de 
doença, com propósito de evitar o sofrimento 
do animal ou a transmissão de enfermidades.

( ) o abate de fêmeas em período de gestação e c. 
de nascituros somente pode ser feito em cir-
cunstâncias especiais, mediante autorização 
legal, para atender a demandas culturais de 
países importadores.

( X ) é vedado atrelar animais de diferentes espé-d. 
cies no mesmo veículo ou fazer o animal viajar 
a pé por mais de dez quilômetros sem lhe dar 
descanso.

( ) para efeitos desta lei, somente consideram-se e. 
espécies da fauna nativa de Santa Catarina as 
que sejam originárias deste Estado e vivam 
em cativeiro.

Conhecimentos Específicos (35 questões)

O sistema respiratório desempenha várias fun-16. 
ções, entre as quais a distribuição de oxigênio pelo 
organismo e a remoção de dióxido de carbono. 
Disfunções respiratórias têm graves conseqüências 
para a saúde do animal. Com relação ao assunto, assi-
nale a alternativa correta:

( X ) O edema pulmonar é um processo que preju-a. 
dica a expansão dos pulmões e o fluxo de ar 
nas vias respiratórias, condições que podem 
ser amenizadas através da administração de 
diuréticos.

( ) Obstruções das vias aéreas são freqüente-b. 
mente associadas à presença de corpo estra-
nho, neoplasia ou inflamação decorrente de 
infecção causada pelo vírus da febre aftosa.

( ) A apnéia, o aumento da freqüência e profun-c. 
didade da ventilação pulmonar, nem sempre 
é sintoma de uma doença; por exemplo, um 
animal saudável pode apresentar apnéia após 
exercício intenso.

( ) Alguns dos mecanismos compensatórios da d. 
hipóxia são o aumento da profundidade e fre-
qüência respiratória e diminuição da freqüên-
cia cardíaca.

( ) Doenças respiratórias geralmente se caracte-e. 
rizam pela produção anormal de secreções e 
exsudatos e pela diminuição da capacidade 
de removê-los. Embora os objetivos primários 
do tratamento dessas condições sejam reduzir 
o do volume e viscosidade das secreções e 
facilitar a sua remoção, em ruminantes isso 
jamais deve ser feito utilizando expectorantes, 
bronquiodilatadores e antitussígenos.
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O seguinte fundamento fisiológico ou recomen-20. 
dação de manejo reprodutivo é correto:

( ) Em aves de postura, o estímulo luminoso a. 
influencia a reprodução; o fotoperíodo decres-
cente estimula a reprodução.

( ) A intensidade do odor sexual na carne suína b. 
proveniente de machos da espécie é aumen-
tada em animais criados em confinamentos, 
porque o principal causador é o hormônio 
cortisol, que interage com o escatol na glân-
dula adrenal.

( ) A inseminação artificial da vaca deve ser rea-c. 
lizada entre uma a vinte e quatro horas após 
a detecção do estro, pois a ovulação nessa 
espécie ocorre geralmente nas primeiras 
horas, após o início do mesmo.

( ) A detecção do estro em porcas através do d. 
reflexo de imobilidade é pouco precisa, 
devido ao fato de porcas muito dóceis sem-
pre permanecerem imóveis na presença do 
tratador.

( X ) A inseminação de vacas deve ser realizada e. 
aproximadamente 12 horas após a detecção 
do estro, visando fazer coincidir a ovulação 
com a presença de espermatozóides viáveis 
no trato reprodutivo da fêmea.

Ascite é o acúmulo patológico de transudato na 21. 
cavidade peritoneal. É correto afirmar que:

( ) a causa mais comum em aves é a eupnéia a. 
decorrente do aumento da pressão portal.

( X ) a ascite pode ocorrer como resultado da dimi-b. 
nuição da pressão oncótica, como, por exem-
plo, em casos de anemia e hipoproteinemia.

( ) em aves, os principais sintomas são inchaço c. 
abdominal, estresse respiratório, hematúria e 
hiperatividade.

( ) a causa mais rara de ascite em aves, e a mais d. 
comum em cães, é o aumento da pressão 
portal.

( ) em aves, deve ser feito diagnóstico diferen-e. 
cial entre ascite e insuficiência hepática ou 
cardíaca.

Mastite é a inflamação da glândula mamária, 18. 
considerada uma das principais causas de perdas 
econômicas na bovinocultura leiteira e de redução do 
bem-estar animal. A respeito dessa doença, é correto 
afirmar que:

( ) o estresse durante a ordenha prejudica a a. 
secreção de adrenalina e, conseqüentemente, 
inibe a ejeção do leite.

( X ) a contagem de células somáticas pode ser b. 
utilizada para identificar casos de mastite sub-
clínica.

( ) o agente causal pode ser identificado a c. 
campo através do teste CMT (California 
Mastitis Test).

( ) a sua ocorrência pode levar a perdas no leite d. 
residual, inibindo a ejeção do leite.

( ) o teste do caneco de fundo preto é reco-e. 
mendado para identificar a mastite clínica a 
campo.

Em relação à cetose, é 19. correto afirmar que:

( ) a sua patogenia caracteriza-se pela redução a. 
paulatina na demanda de glicose, entre o 
fim da gestação e o pico da lactação, o que 
explica a anorexia e a depressão observadas 
na maioria dos animais afetados.

( ) o risco dessa doença é maior em vacas com b. 
altas reservas adiposas, e tem por base a 
redução na resposta das células ao hormônio 
insulina.

( X ) a sua prevenção envolve o manejo nutricional; c. 
recomenda-se aplicar estratégias para mini-
mizar a redução no consumo voluntário de 
alimentos no final da gestação.

( ) o seu tratamento tem por objetivo aumentar d. 
as concentrações sanguíneas de corpos cetô-
nicos, através da redução da hipoglicemia 
característica desta condição.

( ) trata-se de um distúrbio metabólico mais e. 
comum em vacas leiteiras adultas de alta 
produção, que ocorre principalmente no pico 
da lactação e é caracterizada por anorexia e 
depressão.
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Coccidioses são causadas por protozoários do 24. 
gênero Apicomplexa, família Eimeriidae. Em aves 
criadas comercialmente, as espécies mais freqüentes 
pertencem ao gênero Eimeria, e infectam os intestinos 
desses animais. É correto afirmar que:

( X ) os sinais clínicos variam desde diminuição a. 
no ganho de peso, no consumo de água e 
de ração, até diarréia em um grande número 
de aves; além disso, pode haver diminuição 
na postura e mortalidade, que pode ser de 
moderada a alta, no caso de surtos.

( ) as espécies de Eimeria que causam doenças b. 
em aves são as mesmas que causam a doença 
em vários mamíferos e roedores.

( ) a exposição moderada e contínua ao parasita c. 
no ambiente é a única forma conhecida de 
vacinação em aves domésticas.

( ) as aves mais velhas são geralmente mais resis-d. 
tentes a infecções por essas viroses devido à 
exposição prévia.

( ) a legislação brasileira prevê que os tratamen-e. 
tos preventivos com drogas coccidiostáticas 
sejam suspensos, pelo menos por 14 dias 
antes do abate.

O conhecimento de alguns fundamentos anáto-25. 
mo-fisiológicos é essencial para permitir delinear um 
correto manejo da ordenha. Sobre esse tema, é cor-
reto afirmar que:

( ) a ejeção do leite é mediada pela prolactina, a. 
hormônio produzido no hipotálamo e arma-
zenado na neuro-hipófise.

( ) a ejeção do leite é mediada por receptores b. 
para a oxitocina localizados nas células peria-
picais dos alvéolos mamários.

( X ) o leite é sintetizado nas células epiteliais dos c. 
alvéolos, e as células mioepiteliais que os cir-
cundam estão envolvidas no reflexo de ejeção 
do leite.

( ) o leite é sintetizado nas células mioepiteliais d. 
dos alvéolos, que possuem receptores de oxi-
tocina e, portanto, também estão envolvidas 
no reflexo de ejeção do leite.

( ) o mecanismo fisiológico da ejeção do leite e. 
envolve os sistemas nervoso (hipotálamo) e 
endócrino (adeno-hipófise)

Zoonoses são definidas como doenças trans-22. 
missíveis de animais para humanos. A respeito de 
algumas zoonoses, escolha a alternativa que corre-
tamente descreve, respectivamente, i) o gênero do 
organismo causador, ii) alguns animais envolvidos no 
ciclo da doença, iii) a forma possível de transmissão ao 
homem e iv) algumas das manifestações clínicas em 
humanos:

( ) i) a. Brucella; ii) bovinos e roedores; iii) por via 
oral ou inalatória; iv) febre, freqüentemente 
ondulante.

( ) i) b. Salmonella; ii) aves domésticas e selvagens, 
suínos bovinos, cães e gatos; iii) ingestão de 
alimentos contaminados; iv) pneumonia e 
congestão pulmonar.

( ) i) c. Candida; ii) suínos, roedores e vários mamí-
feros; iii) contato direto; iv) dermatite desca-
mativa e, raramente, meningite.

( ) i) d. Clostridium, ii) carnívoros domésticos e 
selvagens iii) infecção através de feridas, iv) 
espasmos e contrações musculares, convul-
sões, alta mortalidade.

( X ) i) e. Leptospira; ii) animais domésticos e silvestres, 
comum em roedores e cães; iii) pela inges-
tão de água e alimentos contaminados; iv) 
febre, pneumonia, meningite, falência renal e 
hepática.

Em relação à febre do leite, é 23. correto afirmar que:

( ) um baixo consumo de cálcio durante o a. 
perío do seco aumenta a sua incidência.

( X ) o tratamento recomendado é a injeção intra-b. 
venosa de gluconato de cálcio, podendo ser 
utilizadas as vias subcutânea e intraperitoneal.

( ) o tratamento tem por objetivo restabelecer c. 
os níveis séricos de potássio, de forma a evitar 
danos musculares ou neurológicos.

( ) uma importante estratégia para diminuir o d. 
pH sanguíneo em vacas periparturientes é 
aumentar o conteúdo de K, por exemplo, 
incluindo silagem de milho na dieta.

( ) a adição de vitamina B na dieta nos últimos 15 e. 
dias antes do parto diminui a sua incidência.
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Durante a anamnese, é importante coletar 28. 
informações sobre o comportamento do animal sob 
exame. Com relação ao assunto, assinale a alternativa 
correta.

( X ) Em grupos estáveis, a dominância social não a. 
se manifesta necessariamente através de atos 
de agressão partindo do animal dominante.

( ) Comportamentos estereotipados envolvem b. 
uma seqüência repetitiva e relativamente 
invariável de movimentos, onde o animal 
apresenta propósitos claros de atingir um 
determinado objetivo.

( ) Fobias podem ser definidas como reações de c. 
medo profundas que diminuem após a expo-
sição gradual ao objeto em questão.

( ) Em grupos estáveis de animais, se houver d. 
suficiente alimento à disposição de todos, não 
há necessidade de estabelecimento de uma 
hierarquia social.

( ) Cães que apresentam comportamentos este-e. 
reotipados são invariavelmente insociáveis; 
portanto, deve-se recomendar a sua elimina-
ção de plantéis de reprodução.

Qual a alternativa 29. correta a respeito dos tipos de 
investigação epidemiológica?

( ) Epidemiologia analítica consiste na represen-a. 
tação da doença usando modelos matemáti-
cos que visam simular os padrões normais de 
ocorrência.

( ) Na epidemiologia teórica é realizada a obser-b. 
vação e análise de dados de grupos de ani-
mais que o epidemiologista pode selecionar 
e/ou alterar os fatores associados.

( X ) A epidemiologia descritiva envolve a obser-c. 
vação e o registro de doenças e os possíveis 
fatores causais.

( ) Epidemiologia experimental é a análise de d. 
observações através do uso de testes diagnós-
ticos e estatísticos adequados.

( ) Na epidemiologia bromatológica, os alimen-e. 
tos são considerados como fonte primária dos 
surtos de doenças em populações.

A respeito da febre aftosa, é 26. correto afirmar que:

( ) é uma doença causada por um vírus do a. 
gênero Aphthovirus, que tem baixa morbi-
lidade, exceto em animais velhos, nos quais 
causa miocardite.

( ) o período de incubação é de 2 a 14 dias e os b. 
animais afetados se recuperam espontane-
amente, a partir de 30 dias após o início dos 
sintomas.

( ) em suínos, os únicos sintomas são febre e c. 
mortalidade de leitões.

( ) em caprinos, se diferencia da estomatite vesi-d. 
cular e do exantema vesicular pela curta dura-
ção das vesículas, que nessas duas doenças 
desaparecem mais rapidamente.

( X ) em bovinos, causam vesículas, que se rom-e. 
pem 24 h após o aparecimento, deixando 
erosões; em ovinos, as lesões são geralmente 
menos pronunciadas que em bovinos; em 
suínos, é comum a ocorrência de alta mortali-
dade de leitões.

O manejo correto da dor, tanto associada a doen-27. 
ças crônicas ou agudas como durante procedimentos 
operatórios e no tratamento pós-operatório, é funda-
mental para assegurar o bem-estar dos animais. Sobre 
esse tema, é correto afirmar que:

( ) o halotano tem forte poder analgésico, o que a. 
dispensa a associação de fármacos analgési-
cos durante seu emprego.

( ) narcóticos opióides como a acepromazina b. 
podem ser utilizados na sedação, para aumen-
tar a eficácia da analgesia.

( ) antiinflamatórios não esteroidais podem ser c. 
indicados para animais com insuficiência 
hepática, gastroenterite e aqueles sob trata-
mento com corticosteróides.

( X ) os antiinflamatórios não esteroidais apre-d. 
sentam um amplo espectro de indicações 
terapêuticas, como: analgesia, antiinflamação, 
antipirese, profilaxia contra doenças cardio-
vasculares, sendo importantes instrumentos 
no tratamento da dor pós-operatória.

( ) na manutenção da anestesia, tem-se preconi-e. 
zado a utilização de agentes inalatórios opiói-
des, que promovem hipnose e graus variáveis 
de analgesia e relaxamento muscular; são, 
entretanto, fortes depressores respiratórios.
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De acordo com a lei n32. o 10.366, de 24 de janeiro de 
1997, do Estado de Santa Catarina, os médicos veteri-
nários, os proprietários de animais ou seus prepostos, 
ou qualquer cidadão que tenha conhecimento ou 
suspeita da ocorrência de determinadas doenças ani-
mais são obrigados a comunicar o fato imediatamente 
à unidade local do órgão executor. Algumas dessas 
doenças são:

( ) Febre Aftosa; Pasteurelose; Doença de a. 
Aujeszky; Tuberculose; Brucelose; Carbúnculo 
Hemático; Anemia Infecciosa Eqüina; Edema 
Maligno; Peste Suína Africana; Doença de 
Newcastle; Coccidiose; Fasciolose.

( X ) Febre Aftosa; Raiva; Doença de Aujeszky; b. 
Tuberculose; Brucelose; Carbúnculo Hemático; 
Anemia Infecciosa Eqüina; Peste Suína 
Clássica; Doença de Newcastle; Salmonelose; 
Leptospirose.

( ) Febre Aftosa; Raiva; Doença de Aujeszky; c. 
Brucelose; Carbúnculo Sintomático; Anemia 
Infecciosa Eqüina; Peste Suína Africana; 
Doença de Newcastle; Necrobacilose 
Hepática; Coccidiose; Leptospirose.

( ) Febre Aftosa; Raiva; Doença de Aujeszky; d. 
Tuberculose; Brucelose; Carbúnculo Hemático; 
Edema Maligno; Peste Suína Clássica; Doença 
de Newcastle; Salmonelose; Leptospirose; 
Fasciolose.

( ) Febre Aftosa; Raiva; Doença de Aujeszky; e. 
Tuberculose; Brucelose; Carbúnculo 
Sintomático; Edema Maligno; Peste Suína 
Africana; Doença de Newcastle; Colibacilose; 
Coccidiose; Leptospirose.

Qual das categorias abaixo costuma apresentar os 33. 
mais baixos índices de prenhez nos rebanhos de gado 
de corte manejados de forma extensiva?

( ) Novilhas.a. 
( X ) Vacas de primeira cria.b. 
( ) Vacas adultas falhadas.c. 
( ) Vacas adultas com cria ao pé.d. 
( ) Não há relação entre categoria de ventre e e. 

taxa de prenhez.

O termo epidemiologia pode ser definido como o 30. 
estudo das doenças nas populações, dos fatores que 
determinam a sua ocorrência e suas possibilidades de 
controle. Nesse contexto, é correto afirmar que:

( ) “portador” é o indivíduo infectado que não a. 
manifesta os sintomas da doença. Há dois 
tipos de estado portador: “portadores latentes”, 
que retêm sua infecciosidade, e “portadores 
silenciosos”, que não são infecciosos.

( ) “hospedeiro intermediário” é aquele que nor-b. 
malmente não transmite a infecção, mas que 
pode estabelecer um elo entre duas espécies 
que podem ser hospedeiras.

( ) fatores extrínsecos de doenças nos animais, c. 
como o estado fisiológico, são os principais 
alvos de programas preventivos de saúde 
animal.

( ) a imunidade de um recém-nascido é pro-d. 
porcionada por anticorpos IgM maternos 
que lhes são fornecidos pela mãe, através 
da placenta, quando ainda feto; isto confere 
proteção aos neonatos de todas as espécies 
domésticas, por um período de até 3 meses.

( X ) “período de incubação” é o tempo decorrido e. 
entre a infecção e o aparecimento dos sinto-
mas de uma doença; não deve ser confundido 
com “período de latência”, que é o período da 
infecção em que o indivíduo é infeccioso para 
os susceptíveis.

Com relação à puberdade dos bovinos, é 31. correto 
afirmar que:

( X ) Além da raça, o peso e a idade são fatores a. 
envolvidos em sua manifestação.

( ) A raça Nelore apresenta puberdade mais pre-b. 
coce que Aberdeen Angus.

( ) Não há efeito de heterose sobre essa caracte-c. 
rística, em gado de corte.

( ) É um evento mais bem caracterizado no macho d. 
do que na fêmea.

( ) O primeiro cio é manifestado antes que ocorra e. 
a puberdade da novilha.
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A leptospirose é uma importante doença 36. 
infecciosa causada por bactérias da família 
Spirocahetaceae; as leptospiras podem ser patogê-
nicas aos homens e aos animais. Em relação a essa 
doença, é correta a seguinte afirmação:

( ) em roedores, as leptospiras localizam-se nos a. 
enterócitos e podem ser excretadas vivas nas 
fezes por várias semanas e meses, sendo esta 
a principal fonte de infecção para o homem e 
animais domésticos.

( ) embora existam vacinas eficazes para o con-b. 
trole dessa doença em animais de estimação, 
ainda não existem vacinas para as espécies 
zootécnicas.

( ) é necessário evitar o congelamento para c. 
envio de material para exame diagnóstico 
laboratorial.

( ) em bovinos, a infecção por Leptospira sp d. 
geralmente não é detectada clinicamente, 
com exceção dos casos em que há aborto ou 
morte de fetos seguida por mumificação.

( X ) as leptospiras penetram no organismo ani-e. 
mal ativamente através de ferimentos na 
pele ou através das mucosas do nariz, boca e 
conjuntiva.

A respeito de algumas doenças causadas por 37. 
vírus, é correto afirmar que:

( ) a doença de Aujeszky é causada por um ADN-a. 
vírus pertencente à família Herpetoviridae, e 
ocorre exclusivamente em suínos.

( ) a doença de Newcastle é causada por um b. 
vírus do gênero Paramyxovirus, cujo período 
de incubação é de 30 a 90 dias.

( X ) a raiva é causada por um ARN-vírus, perten-c. 
cente ao gênero Lyssavirus, o qual é rapida-
mente inativado em temperatura alta, sendo 
destruído em 15 minutos a 50° C, ou em 2 
minutos a 100° C.

( ) em casos de suspeita de cinomose, o exu-d. 
dato proveniente das vesículas cutâneas é o 
único material indicado para realizar exame 
laboratorial.

( ) a encefalomielite eqüina, causada por um e. 
ARN-vírus pertencente ao gênero Alphavirus, 
é transmitida através do contato direto com 
animais doentes ou pela ingestão de alimen-
tos contaminados.

Hoje é reconhecido o fato de que o respeito ao 34. 
bem-estar animal, alêm de atender as demandas de 
ordem moral da sociedade, trás benefícios à produtivi-
dade. Em relação ao estresse e suas conseqüências na 
qualidade da carne, é correto afirmar que:

( X ) a exaustão das reservas de glicogênio nos a. 
músculos, associada ao estresse crônico, pode 
resultar em carne suína “DFD”, ou seja, escura, 
dura e seca.

( ) o estresse imediatamente antes do abate em b. 
suínos, associado à queima de gliconeogênio 
muscular, pode produzir carne “PSE”, ou seja, 
permeável, seca e escura.

( ) os hormônios adrenocorticais impedem a c. 
mobilização de lactogênio, e por isso estão 
associados às perdas na qualidade da carne 
observados em animais abatidos em condi-
ções de estresse.

( ) os hormônios adrenocorticais, que aumentam d. 
a queima de ácidos graxos e diminuem a sín-
tese protéica na musculatura, explicam o apa-
recimento de carne DFD, ou seja, escura, dura 
e seca, proveniente de animais estressados.

( ) o estresse crônico e prolongado de suínos e. 
durante o período de criação leva a uma dimi-
nuição na capacidade de síntese hepática de 
lactogênio, resultando em carne “DFD”, ou 
seja, escura, dura e seca.

Sobre as raças de ovinos, é 35. correto afirmar que:

( ) As raças Hampshire Down, Merino Australiano a. 
e Ideal produzem lã de excelente qualidade.

( ) Ile-de-France produz ótimas carcaças e é b. 
menos susceptível à podridão do casco (foot-
rot) que a raça Texel.

( ) No Hemisfério Sul, no mês de fevereiro, c. 
deve-se esperar maior percentual de fêmeas 
da raça Suffolk ciclando em relação às ovelhas 
Merino Australiano.

( X ) As raças Corriedale e Romney Marsh são con-d. 
sideradas de duplo propósito: produtoras de 
lã e carne.

( ) As raças Bergamasca, Lacaune e Southdown e. 
apresentam notável aptidão leiteira.
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No que diz respeito às clostridioses, pode-se afir-40. 
mar que:

( ) A hemoglobinúria bacilar é uma doença a. 
infecciosa aguda onde é observada urina de 
coloração marrom-avermelhada. Os rins ficam 
escuros, friáveis, podendo apresentar peté-
quias. O rigor mortis se estabelece de forma 
mais lenta que o usual.

( ) O carbúnculo hemático é uma doença aguda, b. 
de caráter septicêmico e hemorrágico, cujos 
esporos podem permanecer infectivos no 
solo por vários anos.

( ) O carbúnculo sintomático, doença aguda, c. 
cujo agente etiológico é o Clostridium chau-
voei, ocorre comumente em bezerros no perí-
odo pré-desmama e apresenta alta taxa de 
mortalidade.

( ) A alotriofagia em bovinos pode determinar a d. 
ingestão de material em decomposição con-
tendo toxinas de Clostridium septicum, agente 
do botulismo.

( X ) Carbúnculo sintomático e gangrena gasosa e. 
podem apresentar o mesmo agente etioló-
gico; porém, somente no caso da segunda 
enfermidade, é necessária solução de conti-
nuidade na pele para que ocorra infecção.

Sobre as raças bovinas utilizadas para produção 41. 
leiteira, podemos afirmar que:

( X ) A raça Jersey apresenta maturidade sexual a. 
mais precoce que a Holandês.

( ) Devido à origem, a raça Holandês apresenta b. 
maior rusticidade que a raça Jersey, pois nos 
Países Baixos o clima é mais adverso que na 
Ilha de Jersey.

( )  Quanto à tolerância ao calor, a raça Pardo c. 
Suíço é a menos adaptada às condições 
do subtrópico brasileiro, seguida da raça 
Holandês e da Jersey.

( ) Para a produção de manteiga e queijos, a raça d. 
Holandês é a mais indicada, devido ao ele-
vado teor de gordura do seu leite.

( ) Dentre as raças bufalinas, o Murrah e o e. 
Jafarabadi são as mais utilizadas para produ-
ção leiteira no Brasil, porém o baixo teor de 
gordura característico do leite da espécie 
pode reduzir o preço pago pela indústria.

Sobre a toxoplasmose, é 38. correto afirmar que:

( ) Felídeos e roedores são os únicos hospedeiros a. 
definitivos do protozoário Toxoplasma gondii.

( X ) Para prevenir a infecção, o pessoal que mani-b. 
pula carne deve lavar bem as mãos com água 
e sabão, pois os estágios de Toxoplasma gon-
dii na carne são destruídos por esses agentes.

( ) Além da ingestão involuntária de oocistos c. 
presentes nas fezes de felídeos e roedo-
res, a transmissão de Toxoplasma gondii 
pode ocorrer através do consumo de carne 
contaminada.

( ) O exame microscópico dos tecidos pode d. 
revelar a presença de taquizoítos e bradizo-
ítos; neste caso, o diagnóstico fica facilitado 
devido à evidente diferença morfológica em 
relação a outros protozoários parasitas.

( ) Sulfadiazina e pirimetamina agem sinergica-e. 
mente e dão bons resultados na fase aguda 
da doença, quando há multiplicação ativa do 
parasita, geralmente erradicando a infecção.

A tuberculose é uma zoonose que se caracteriza 39. 
por:

( ) Existirem 3 tipos de bacilos reconhecidosa. : 
Mycobacterium tuberculosis, M. bovis e M. 
avium que produzem infecção em outras 
espécies, além dos hospedeiros habituais. 
Dentre estes, M. bovis é o mais específico.

( ) Apresentar como sinais clínicos emacia-b. 
ção progressiva, letargia, fraqueza e febre 
constante.

( ) Nos testes de tuberculinização, poder surgir c. 
falsos-positivos, como os de animais com imu-
nidade baixa nos estágios iniciais de infecção, 
vacas de parto recente e animais velhos.

( X ) Ter como forma usual de infecção a inalação d. 
de gotículas infectadas expelidas através do 
trato respiratório, embora a ingestão, especial-
mente de leite contaminado, possa determi-
nar sua ocorrência.

( ) Possuir sinais clínicos bastante característicos e. 
que permitem o diagnóstico com bastante 
segurança, só se justificando realizar a tuber-
culinização em animais de elevado valor 
comercial.
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No processo de imunização dos animais, algumas 44. 
premissas devem ser observadas. Assinale a alterna-
tiva correta.

( ) Durante uma atividade de vacinação, especial a. 
atenção deve ser dada à observação do peso 
do animal, regulando a dosagem de acordo 
com esse, para evitar falhas no processo.

( ) Imunidade passiva artificial através do uso de b. 
imunoglobulinas confere ao animal proteção 
a longo prazo, porém o início da resposta é 
mais demorado.

( ) A utilização de vacinas vivas tem como des-c. 
vantagem uma maior possibilidade de desen-
cadear hipersensibilidade.

( X ) A resposta imune, por ser um processo bioló-d. 
gico, não confere proteção absoluta e não é 
equivalente em todos os membros da popula-
ção vacinada.

( ) A utilização de vacinas inativadas tem como e. 
vantagem uma menor quantidade de doses 
inoculantes exigidas em relação às vacinas 
vivas.

Qual a taxa que descreve a relação entre o 45. 
número de casos de uma enfermidade e o número de 
indivíduos de uma população?

( ) Incidência.a. 
( ) Letalidade.b. 
( ) Prevalência.c. 
( ) Ocorrência.d. 
( X ) Morbilidade.e. 

Nos eqüinos, as enfermidades conhecidas como 46. 
garrotilho, anemia infecciosa, gasterofilose e durina 
são causadas, respectivamente, por:

( ) Vírus, vírus, protozoário e artrópode.a. 
( X ) Bactéria, vírus, artrópode e protozoário.b. 
( ) Bactéria, vírus, protozoário e protozoário.c. 
( ) Protozoário, bactéria, vírus e artrópode.d. 
( ) Protozoário, vírus, artrópode e bactéria.e. 

As alternativas abaixo descrevem enfermidades 42. 
gástricas dos ruminantes. Escolha a afirmação correta:

( ) Obstruções esofagianas determinadas a. 
pela presença de corpos estranhos ou pela 
compressão do órgão podem determinar a 
ocorrência de timpanismo primário, quando 
associadas à ingestão de forragem rica em 
leguminosas, como o trevo branco.

( ) Indigestão simples é um distúrbio da função b. 
gastrointestinal, que pode ser causada por 
qualquer fator capaz de alterar o ambiente 
ruminal e é mais comum em ovinos que em 
bovinos.

( ) A reticulopericardite traumática é uma enfer-c. 
midade causada pela ingestão de objetos 
metálicos que, com as contrações do retículo, 
perfuram a cavidade peritonial, determi-
nando contaminação baceriana da cavidade 
abdominal.

( ) Animais alimentados com dietas ricas em d. 
concentrado podem desenvolver paraquera-
tose ruminal, uma doença caracterizada pelo 
crescimento exagerado das papilas em função 
da elevação do pH do rúmen.

( X ) A acidose láctica é uma doença metabólica e. 
de evolução aguda ou crônica, causada pela 
ingestão exagerada de alimentos ricos em 
carboidratos solúveis, que, fermentados no 
rúmen, produzem grandes quantidades de 
ácido láctico, provocando atonia e acidose 
ruminal, que pode progredir à sistêmica.

As idades aproximadas de um bovino, um ovino e 43. 
um eqüino que apresentam somente as pinças como 
dentes permanentes são, respectivamente:

( ) 12, 13 e 15 meses.a. 
( ) 12, 24 e 30 meses.b. 
( X ) 18, 13 e 30 meses.c. 
( ) 30, 24 e 18 meses.d. 
( ) 36, 24 e 18 meses.e. 
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Sobre o manejo de um rebanho de ovinos, é 49. cor-
reto afirmar que:

( ) O desmame dos cordeiros deve ser feito a. 
somente após os 4 meses de idade, pois só a 
partir de então as funções digestivas de um 
ruminante estão estabelecidas.

( ) A técnica do b. flushing determina maior taxa 
de nascimentos e consiste em proporcionar 
alimentação abundante, seguida de restrição 
alimentar, 1 mês antes da estação de monta.

( X ) Excelente nível nutricional deve ser propor-c. 
cionado à fêmea nos últimos 2 meses de 
gestação, o que diminui a mortalidade dos 
cordeiros e tem influência positiva na futura 
produção de lã desses animais.

( ) Para evitar a toxemia da gestação, é necessá-d. 
rio proporcionar à ovelha um excelente nível 
nutricional nos primeiros 3 meses de prenhez.

( ) Para obter elevadas taxas de prenhez, as bor-e. 
regas de 2 dentes devem ser encarneiradas 
junto com as ovelhas adultas, pois assim sua 
inexperiência sexual não comprometerá o 
desempenho.

A respeito da alimentação e nutrição de ruminan-50. 
tes, é correto afirmar que:

( X ) O ácido graxo volátil que faz uma real contri-a. 
buição para a síntese de glicose no animal é o 
propionato.

( ) Vacas leiteiras têm acréscimo na produ-b. 
ção de leite e no teor de gordura deste, 
quando passam a receber dieta mais rica em 
concentrados.

( ) Existe uma correlação positiva entre conteúdo c. 
de parede celular da forragem e consumo 
voluntário pelo animal.

( ) As necessidades nutricionais máximas de d. 
vacas de corte coincidem com os primeiros 3 
meses de gestação.

( ) Novilhos em fase de terminação (24 meses) e. 
exigem teores de proteína na dieta superiores 
aos de bezerros desmamados aos 6 meses.

Ao fazer a avaliação para seleção de um rebanho 47. 
bovino leiteiro, você recomendaria:

( X ) A seleção de animais de úbere largo, caracte-a. 
rística correlacionada com maior produção de 
leite.

( ) Desconsiderar informações sobre o desem-b. 
penho reprodutivo dos ascendentes, pois a 
fertilidade é característica que não apresenta 
resposta à seleção.

( ) Descartar as fêmeas que apresentam a tríplice c. 
cunha, pois têm tendência de acumular gor-
dura na carcaça em detrimento da produção 
leiteira.

( ) Descartar as fêmeas em cuja dentição já são d. 
observáveis as pinças definitivas e que ainda 
não pariram pelo menos duas vezes, o que 
caracteriza baixa eficiência reprodutiva.

( ) Selecionar vacas cujo úbere tem ligamento e. 
médio longitudinal pouco evidente, eviden-
ciando maior quantidade de tecido secretor.

Qual das afirmativas abaixo melhor define as 48. 
espécies zootécnicas em questão em relação à sua 
fisiologia reprodutiva.

( ) Na maioria das espécies, a ovulação é espon-a. 
tânea; entretanto, a coelha e a jumenta cons-
tituem exceções por apresentarem ovulação 
induzida pelo coito.

( ) Porcas, ovelhas e vacas têm a duração apro-b. 
ximada do estro de 40, 30 e 18 horas, respec-
tivamente, e a ovulação ocorre no terço final 
deste período.

( ) O fotoperíodo crescente é um fator ambiental c. 
estimulador do início da estação reprodutiva 
para éguas e ovelhas.

( X ) Ondas de crescimento folicular já são observá-d. 
veis por ultra-sonografia ovariana em vacas já 
aos 10-15 dias pós-parto; porém, o anestro se 
prolonga pela deficiência de LH neste período.

( ) A presença de um macho nas proximidades e. 
é imprescindível para que as porcas desenca-
deiem o reflexo da imobilidade, indicativo do 
estado de estro na espécie suína.
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