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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,

RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

MÉDICO VETERINÁRIO

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO.
Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta  na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma
opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares, pagers ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

08    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

09    - Quando terminar, entregue ao  fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

10    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

11    - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas.
Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário
estabelecido para o encerramento.
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Em busca da felicidade
Ainda que seja para tudo se acabar na quarta-feira,

o carnaval é uma fonte de alegria e felicidade coletivas só
comparável a momentos como os da conquista da Copa
do Mundo de futebol.[...] Por que não se consegue
transformar essa euforia efêmera num estado duradouro
de prazer e bem-estar, sem precisar dos estímulos
artificiais das drogas – cocaína, heroína, álcool – ou
antidepressivos como os Prozacs da vida?

Pois é mais ou menos isso o que dezenas de
cientistas de diversas áreas estão investigando em várias
partes do mundo. São psicólogos, neurobiologistas,
psicanalistas tentando descobrir os mecanismos naturais
que criam esses estados tão agradáveis quanto eventuais.
Como perpetuá-los? Como transformar para sempre uma
depressão no seu oposto? Em suma, como fazer com
que os centros de prazer de nosso cérebro saiam por aí
distribuindo à vontade substâncias propiciadoras de alto-
astral, tais quais a dopamina e a endorfina?

Essa idéia de mudar a orientação de uma ciência
que sempre se preocupou em minorar dores e
padecimentos da alma, mais do que em despertar
prazeres, teria começado quando o psicólogo Martin
Seligman percebeu que em casa, com a filha, era um
chato.

Eleito em 2000 presidente da Associação
Americana de Psicologia, ele teria se dado a missão de
pôr em prática o novo foco da atividade, que não deveria
se satisfazer apenas em levar um paciente do estado
negativo ao normal, ou seja, “de um menos cinco para o
zero”, como ele explicou à revista portuguesa “Visão”.
O seu objetivo seria descobrir como levá-lo “do zero ao mais
cinco”, isto é: em vez de serem menos infelizes, as
pessoas tinham que ser mais felizes.

Uma das descobertas desses estudos que estão
se multiplicando é que o peso das relações afetivas na
nossa felicidade pode ter um efeito maior do que uma
situação financeira favorável, confirmando o que parecia
ser um consolo de pobre: dinheiro não traz felicidade.
Além da constatação de que bons sentimentos e valores
positivos como a solidariedade e o otimismo elevam as
taxas de felicidade, uma pesquisa com mais de 20 mil
pacientes fez uma revelação surpreendente – a de que
os casados tendem a ser mais felizes do que os solteiros.
E isso porque três em cada quatro casados viam no
parceiro o seu melhor amigo.

Não foi difícil concluir que a amizade é assim a
relação que mais contribui para a construção da felicidade.
Mais do que o amor? Não se disse, mas não estranharia.
Como a amizade não tem cláusula de exclusividade, é
menos possessiva, talvez dê menos trabalho para ser feliz.

VENTURA, Zuenir. O Globo, 09 fev.05
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2
Infere-se do texto que a relação entre saúde e felicidade reside
no fato de que:
(A) a felicidade é um dos objetivos da atividade de psicólogos.
(B) a felicidade produzida artificialmente pode ser nociva

ao ser humano.
(C) a euforia é um dos elementos determinantes do bem-

estar das pessoas.
(D) a ciência se ocupa em diminuir dores e padecimentos

da alma.
(E) os produtos químicos são provocadores do estado de

felicidade.

3
Indique a opção em que a coluna da direita NÃO traz
exemplo(s) do que vem expresso na coluna da esquerda,
de acordo com o texto.

4
Assinale a afirmação correta a respeito do penúltimo e do
último parágrafos do texto.
(A) O ditado “Dinheiro não traz felicidade” só vale para as

pessoas pobres.
(B) As pessoas pobres costumam ter bons sentimentos e

valores positivos.
(C) A maioria das pessoas casadas considera o cônjuge

como o seu maior amigo.
(D) A revelação dos resultados do estudo surpreendeu os

20 mil pacientes pesquisados.
(E) Um estudo provou que a amizade é mais importante para

o bem-estar do que o amor.

5
A forma verbal “teria começado” (l. 22) pode ser
adequadamente substituída por:
(A) tinha começado. (B) havia começado.
(C) esteve começando. (D) talvez começasse.
(E) provavelmente começou.

6
Entre as apresentadas abaixo, as palavras que são sinônimas
de “efêmera” (l. 5) e “eventuais” (l. 13), respectivamente, são:
(A) passageira – casuais. (B) esfuziante – finais.
(C) eterna  – incertos. (D) enorme – factuais.
(E) perene – acidentais.

fonte de alegria e felicidade
coletivas
os Prozacs da vida
psicólogos, neurobiolo-
gistas, psicanalistas
a dopamina e a endorfina

a solidariedade e o otimismo

carnaval (l. 2)

antidepressivos (l. 8)
cientistas de diversas
áreas (l. 10)
substâncias propiciadoras
de alto-astral (l. 17-18)
bons sentimentos e
valores positivos (l. 39-40)

(A)

(B)

(C)

(E)

(D)

50

1
O conceito de felicidade  de que fala o título do texto é:
(A) momento de alegria. (B) euforia efêmera.
(C) prazer duradouro. (D) felicidade conjugal.
(E) boa situação financeira.
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7
Na linha 4, a expressão “por que” é grafada separadamente,
ao passo que, na linha 44, “porque” é grafado junto. Indique a
opção em que a grafia está correta de acordo com a norma
culta.
(A) Ela chegou cedo por que tinha muito a fazer.
(B) O cargo por que você esperava foi preenchido.
(C) O funcionário não terminou o relatório, porquê?
(D) A cidade porque ele passou foi fundada por imigrantes.
(E) Não entendo porque certas pessoas são tão mal-

humoradas.

8
O trecho que NÃO é correto sintaticamente para completar
uma frase começada por  “Além...”  é:
(A) ...da pesquisa sobre felicidade sem estímulos químicos,

o texto menciona idéias de um psicólogo americano.
(B) ...dos psicólogos terem pesquisado os estímulos

artificiais da felicidade, eles investigaram também as suas
causas naturais.

(C) ...da boa vontade da comunidade de saúde com os
resultados das pesquisas, o público em geral também
os aplaudiu.

(D) ...de as pessoas casadas serem mais felizes, pesquisas
mostram também que elas tendem a morrer mais tarde.

(E) ...de a verificação dos pesquisadores não trazer uma
solução para a felicidade definitiva, ela também não
aponta paliativos.

9
Aponte a opção em que se encontra um uso INACEITÁVEL
de concordância.
(A) Uma e outra coisa merece nossa atenção.
(B) Nem um nem outro candidato conseguiram se destacar.
(C) O médico, com sua enfermeira, foi ao Congresso.
(D) No relatório da OMS, tinham vários erros de tabela.
(E) Os cientistas haviam tido muito cuidado nos expe-

rimentos.

10
Indique a opção que contém uma oração subordinada que
está corretamente introduzida por um pronome relativo.
(A) Não é difícil saber de que o melhor para a saúde do ser

humano é ingerir menos produtos químicos.
(B) As diversas drogas cujos os componentes são de origem

laboratorial trazem maiores danos à saúde.
(C) As descobertas que falam estes relatórios sobre a

felicidade eram já esperadas pela comunidade científica.
(D) Os estímulos artificiais das drogas onde se sente

felicidade são nocivos à saúde.
(E) Os boletins científicos a que tiveram acesso os repórteres

relatavam o que o grande público esperava.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11
De acordo com a Lei 9.605/98, tartarugas marinhas de origem
africana que realizam a postura de seus ovos em litoral
brasileiro são consideradas:
(A) espécimes da fauna silvestre.
(B) animais estrangeiros.
(C) animais visitantes.
(D) animais viajantes.
(E) não-integrantes da fauna silvestre por serem migratórios.

12
De acordo com a Lei 9.065/98, quem impede a procriação
da fauna, sem licença ou autorização da autoridade compe-
tente, estará sujeito a pena de:
(A) detenção de seis meses a um ano, e multa.
(B) detenção de um a dois anos, e multa.
(C) prestação de serviços, sem remuneração, às áreas de

proteção ambiental.
(D) restrição de direito.
(E) multa, apenas.

13
A maior parte de um osso longo corresponde à(ao):
(A) cabeça. (B) metáfise.
(C) epífise. (D) diáfise.
(E) colo.

14
Em que condição o ar penetra no espaço pleural, elimina o
potencial de criação de vácuo e dificulta a expansão pulmonar?
(A) Enfisema pulmonar. (B) Dispnéia.
(C) Pneumonia. (D) Taquipnéia.
(E) Pneumotórax.

15
Com relação ao ciclo cardíaco, é correto afirmar-se que o
fechamento das válvulas atrioventriculares ocorre durante:
(A) qualquer fase do ciclo cardíaco.
(B) a diástole.
(C) a contração ventricular.
(D) a contração atrial.
(E) o grande silêncio.

16
Na ausculta cardíaca, o segundo som (2a bulha) coincide
com o início da(o):
(A) diástole ventricular. (B) diástole atrial.
(C) sístole ventricular. (D) sístole atrial.
(E) pequeno silêncio.
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17
Qual é a droga utilizada para tratamento de bovinos com
babesiose?
(A) Febendazole. (B) Tetramizol.
(C) Imidocarb. (D) Metronidazol.
(E) Ivermectina.

18
Qual é o agente etiológico da monilíase?
(A) Trichophyton  equinum.
(B) Keratinomyces  allejoi.
(C) Absidia  spp.
(D) Nocardia  spp.
(E) Candida  albicans.

19
A respeito da Pericardite Traumática de bovinos, é correto
afirmar-se que:
(A) é menos comum no final da gestação.
(B) é sempre relacionada a agressão por parte de predadores.
(C) está relacionada a disputa pela fêmea na época do aca-

salamento.
(D) está relacionada a corpo estranho no retículo.
(E) sua incidência não sofre influência do estado nutricional.

20
Altas taxas de bilirrubina direta no plasma e bilirrubinúria
são indicativas de:
(A) lesão renal.
(B) icterícia obstrutiva.
(C) icterícia hemolítica.
(D) hepatite aguda.
(E) hepatite crônica.

21
Em relação à Toxoplasmose, o meio comum de transmis-
são ao homem é pelo(a):
(A) contato com felinos domésticos.
(B) contato com fezes de pombos.
(C) mordedura de animais.
(D) ingestão de alimentos contaminados.
(E) picada de insetos.

22
A Esporotricose tem como principal via de infecção no ho-
mem a(o):
(A) ingestão de alimentos contaminados.
(B) lesão cutânea.
(C) picada de insetos.
(D) contato com morcegos.
(E) contato com roedores.

23
Em um cão adulto, latido bitonal, anisocoria, sialorréia e
disfagia são manifestações clínicas comuns à:
(A) cinomose. (B) pneumonia.
(C) raiva. (D) toxoplasmose.
(E) histoplasmose.

24
Qual das doenças abaixo NÃO é considerada zoonose?
(A) Doença de Newcastle.
(B) Dipilidiose.
(C) Babesiose.
(D) Listeriose.
(E) Tétano.

25
Qual é o hormônio que inibe as contrações uterinas durante
a gestação?
(A) Ocitocina. (B) Progesterona.
(C) Estrogênio. (D) Cortisol.
(E) Testosterona.

26
O estro na vaca tem a duração aproximada de:
(A) 14 a 18 horas.
(B) 30 a 36 horas.
(C) 2 dias.
(D) 3 dias.
(E) 21 dias.

27
Qual das alterações abaixo é causa de distocia fetal?
(A) Fratura de bacia. (B) Atonia uterina.
(C) Tumor vaginal. (D) Macrossomia.
(E) Hipocalcemia.

28
A Anta (Tapirus  terrestres) tem anatomia interna e fisiologia
mais assemelhadas ao:
(A) porco. (B) cavalo.
(C) boi. (D) búfalo.
(E) carneiro.

29
Para fins práticos de cálculo de dose de fármacos em
tartarugas aquática, seu casco deverá ser considerado como
tendo um percentual de seu peso em torno de:
(A) 90%. (B) 70%.
(C) 50%. (D) 30%.
(E) 10%.
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30
A síndrome do “casco mole” nutricional em quelônios jovens,
que cursa posteriormente com deformidades grosseiras do
casco no adulto, está relacionada a deficiência de:
(A) ferro.
(B) ácidos graxos essenciais.
(C) proteína.
(D) fósforo.
(E) cálcio.

31
De acordo com a Lei 9.065/98, matar, perseguir, caçar, apa-
nhar ou utilizar animais da fauna silvestre sem a devida
permissão e autorização da autoridade competente ou em
desacordo com a Lei são crimes passíveis de punição por
detenção e multa. A pena pode ser aumentada da metade se
o crime é praticado:
(A) durante a noite.
(B) pela manhã.
(C) contra animal idoso.
(D) contra animal jovem.
(E) contra espécie nativa.

32
Nas placas motoras da musculatura esquelética, o
neurotransmissor é:
(A) acetilcolina.
(B) adrenalina.
(C) bradicinina.
(D) noradrenalina.
(E) GABA.

33
Em qual ou quais compartimentos gástricos dos ruminantes
domésticos ocorre secreção de suco digestivo?
(A) Rúmen.
(B) Retículo.
(C) Omaso.
(D) Abomaso.
(E) Retículo e omaso.

34
Qual é a droga utilizada no tratamento de bovinos com into-
xicação por ácido cianídrico?
(A) Tiossulfato de sódio.
(B) Sulfato de atropina.
(C) Benzodiazepínicos.
(D) Ácido ascórbico.
(E) Ácido acetil salicílico.

35
A Paresia Puerperal é doença metabólica de ocorrência
comum em vacas adultas no período do parto e está relacio-
nada à:
(A) hipomagnesemia.
(B) hipocalcemia.
(C) hipocloremia.
(D) hiponatremia.
(E) hiperfosfatemia.

36
A larva Migrans Visceral tem como agente etiológico o(a):
(A) Ancylostoma spp.
(B) Dipetalonema spp.
(C) Dipylidium spp.
(D) Dirofilaria spp.
(E) Toxocara spp.

37
De quantos dias é o período de gestação, em média, da
Vaca?
(A) 345 (B) 280 (C) 147 (D) 113 (E) 63

38
Em qual manifestação a doença respiratória dos répteis difere
fundamentalmente da dos mamíferos?
(A) Dispnéia.
(B) Tosse.
(C) Odor.
(D) Exsudato nasal.
(E) Respiração com a boca aberta.

39
Em tartarugas aquáticas acometidas de doenças infeccio-
sas a elevação da taxa metabólica é um recurso de manejo
muito recomendável para assegurar uma recuperação mais
rápida do animal. Alcançamos este objetivo aumentando o(a):
(A) foto período, artificialmente.
(B) proporção de lipídeos na ração.
(C) proporção de carboidratos na ração.
(D) oferta de alimentos.
(E) temperatura ambiente.

40
Nas tartarugas terrestres, o local preferido para aplicação de
medicamentos por via subcutânea é:
(A) a cauda.
(B) os membros anteriores.
(C) os membros posteriores.
(D) o pescoço.
(E) o espaço axilar.


