
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Leia estas instruções: 

 

1 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, assim distribuídas: Língua Portuguesa → 01 a 15 

e Conhecimentos Específicos → 16 a 50.  

2 
Se o Caderno contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao 

Fiscal. 

3 Cada questão apresenta apenas uma resposta correta.  

4 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla escolha e preencher a Folha 

de Respostas. 

8 Use exclusivamente caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta preta ou azul. 

9 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

10 Retirando-se antes de decorrerem duas horas do início da prova, devolva, também, este Caderno; caso 

contrário, poderá levá-lo. 

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : _______________________________________________________ 
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Língua Portuguesa -          01 a 15 
 

 

Responda às questões de 01 a 06 com base no Texto 1, fragmento de Como você toma 

decisões?, escrito por David Cohen, Martha Mendonça, Nelito Fernandes e Rodrigo Turrer.  
 
 

Texto 1 
 

Como você toma decisões?  
 

David Cohen, Martha Mendonça,  
 

Nelito Fernandes e Rodrigo Turrer 

 

Foram três anos e meio de observações e testes, e no final a decisão mais 

surpreendente de Dunga foi não convocar o jogador Adriano, do Flamengo, para a seleção 

brasileira que vai disputar a Copa do Mundo da África do Sul. “O emocional falou uma coisa, a 3 

razão fala outra”, disse o técnico. Dunga não está sozinho nesse dilema. Uma pesquisa feita pelo 

instituto Ibope mostra que os brasileiros se dividem de maneira quase uniforme entre racionais e 

emotivos. De acordo com a pesquisa – feita a pedido da TV Globo, da mesma organização que 6 

publica ÉPOCA, para o lançamento da novela Passione, que aborda o tema  –, um terço da 

população age costumeiramente de forma emocional, ou intuitiva. Outro terço diz raciocinar mais 

friamente antes de tomar decisões . 9 

A divisão da mente entre dois polos não é exatamente nova: foi exposta no século IV 

a.C. pelo filósofo grego Platão, no livro Fedro. Ele usou uma analogia baseada em tradições 

ainda mais antigas, provavelmente do Egito ou da Mesopotâmia. Segundo a versão de Platão, 12 

nossa alma é como uma charrete com dois cavalos. O condutor seria a razão, e os cavalos as 

emoções. Um deles é obediente, representa nossos desejos mais “nobres”. Outro, rebelde, são 

nossos apetites. A difícil tarefa do condutor é controlar os dois cavalos para que a charrete, 15 

dotada de asas, voe até as alturas onde ficam os deuses . 

Quase 2.500 anos depois, Platão foi atropelado pela charrete. Pesquisas e estudos em 

vários campos do conhecimento vêm destroçando sua analogia. De um lado, economistas e 18 

matemáticos dizem que as carroças de hoje não têm apenas dois cavalos, mas 100 ou 200, e a 

única esperança do cocheiro é guiar-se por instrumentos automatizados, como computadores e 

programas de análise. Um segundo grupo, da psicologia cognitiva, afirma que o condutor é 21 

caolho e não consegue enxergar boa parte da estrada. Os psicólogos oferecem mapas 

detalhados dos buracos no caminho. Há um terceiro grupo, dos evolucionistas, para quem o 

condutor deveria aprender a largar as rédeas: eles dizem que, no geral, os cavalos sabem muito 24 

bem para onde estão indo e o condutor, ao tentar freá-los, só faz tornar o caminho mais longo. 

Finalmente, o grupo mais recente, dos neurocientistas, diz que o cocheiro não passa de um 

cavalo disfarçado. Não há, segundo eles, possibilidade de razão sem emoção.  27 

É por isso que a área de conhecimento denominada, com tanta pompa, de tomada de 

decisões é hoje um campo de batalha. Basta ver os lançamentos de livros mais recentes [...].

Revista Época, p.92, 17 maio 2010. 
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01. Infere-se do texto que 

A) a decisão do técnico da Seleção Brasileira prova que ele aprendeu a “largar as r édeas”. 

B) a não convocação de Adriano pelo técnico da Seleção Brasileira já era esperada. 

C) os resultados de uma pesquisa do Ibope revelam que os brasileiros, em sua grande mai o-
ria, são emotivos. 

D) estudos contemporâneos têm refutado a teoria platônica acerca da polaridade “emoção e 
razão”. 

 
 

02. No penúltimo parágrafo, de um lado e finalmente (linha 18 e 26) são algumas das expressões 
usadas para  

A) indicar a orientação argumentativa de uma corrente filosófica.  

B) concluir a argumentação desenvolvida no texto.  

C) apresentar, ordenadamente, uma série de argumentos. 

D) introduzir enunciados sobre a teoria dos evolucionistas e a dos neurocientistas.  
 
 

03. No último parágrafo, a expressão um campo de batalha constitui uma 

A) metonímia.  

B) metáfora. 

C) apóstrofe. 

D) ironia. 
 
 

04. A mesma relação semântica que tradicionalmente se estabelece no par razão e emoção se 
manifesta em  

A) campo de batalha e confronto de ideias. 

B) agir emocionalmente e agir intuitivamente.  

C) pesquisas recentes e pesquisas contemporâneas.  

D) largar as rédeas e frear os cavalos. 
 
 
05. Considere o trecho: 
 

Finalmente, o grupo mais recente, dos neurocientistas, diz que o cocheiro não 

passa de um cavalo disfarçado. Não há, segundo eles, possibilidade de razão 

sem emoção. 
 

Observando-se a manutenção do sentido original e as regras de pontuação, a reescrita do 
trecho está correta em 

A) Finalmente, o grupo dos neurocientistas mais recentes diz, que o cocheiro não passa de 
um cavalo disfarçado: portanto, segundo esses estudiosos, é impossível haver razão com 
emoção. 

B) Finalmente – diz o cocheiro – o grupo dos neurocientistas não passa de um cavalo disfa r-
çado, pois segundo eles não há possibilidade de razão sem emoção.  

C) Finalmente, o grupo mais recente – dos neurocientistas – diz que o cocheiro não passa de 
um cavalo disfarçado, pois, segundo esses estudiosos, não existe possibilidade de razão 
sem emoção. 

D) Finalmente, o grupo mais recente, dos neurocientistas diz, que o cocheiro não passa de 
um cavalo disfarçado, embora, segundo eles, seja impossível haver  razão sem emoção.  
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06. Considere os seguintes enunciados:  
 
 

 Uma pesquisa feita pelo instituto Ibope mostra que os brasileiros se dividem de maneira 

quase uniforme entre racionais e emotivos.   
 

 Foram três anos [...] não convocar o jogador Adriano, do Flamengo, para a sele ção 

brasileira que vai disputar a Copa do Mundo da África do Sul.  
 
 

Os elementos destacados são, respectivamente, 

A) conjunção integrante e pronome relativo.  

B) conjunção subordinativa e conjunção coordenativa.  

C) pronome relativo e conjunção integrante.  

D) conjunção coordenativa e conjunção subordinativa. 
 
 

O Texto 2, charge publicada após a divulgação da lista dos jogadores convocados para 

a Seleção Brasileira de 2010, e o Texto 3, cartaz do filme Exterminador do futuro, 

divulgado à época de seu lançamento em 1984, servirão de base para a questão 07. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
07. Sobre os textos 2 e 3 é correto afirmar que eles mantêm uma relação dialógica entre si. Esse 

fenômeno denomina-se 

A) denotação. 

B) ambiguidade. 

C) intertextualidade. 

D) conotação. 
 
 
 

Disponível em: <http://www.acharge.com.br/doano.htm.> 
Acesso em: 18 maio 2010. 

Texto 2 

Texto 3 

Disponível em: 
<http://www.upot.com/cinemax/config/im
agens_conteudo/produtos 
/imagensGRD/GRD_o%20exterminador
%20do%20futuro.jpg>.  
Acesso em: 18 maio 2010. 
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O Texto 4 servirá de base para responder às questões de 08 a 10. 
 
 

Texto 4 
 

 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO RIO GRANDE DO NORTE 

CAMPUS NATAL – ZONA NORTE 

Av. Brusque, 2926 – Conj. Santa Catarina – Bairro Potengi – Natal/RN  

CEP.: 59.112-490  

Fone/Fax: (84) 4006-9500 – E-mail: unedzn@cefetrn.br 

 
 

MEMO N.º 005/2010-DAE/ZN-IFRN      Natal/RN, 19 de maio de 2010.  

 

Do:  DAE/ZN 

Para: Departamento de Administração 

 

Assunto: Administração. Instalação de microcomputadores   

 

Senhor Diretor do Departamento de Administração  

 

Nos termos do Plano Geral de Informatização, solicito a Vossa Senhoria verificar a possib i-

lidade de que sejam instalados três microcomputadores neste Departamento.  

Sem descer a maiores detalhes técnicos, acrescento, apenas, que, conforme orientação do 3 

Departamento de Informática, o ideal seria que o equipamento fosse dotado de disco rígido e de 

monitor padrão EGA. Quanto a programas, haveria necessidade de dois tipos: um processador de 

textos e um gerenciador de banco de dados.  6 

O treinamento de pessoal para operação dos micros poderia ficar a cargo da Seção de 

Treinamento do Departamento de Modernização, cuja chefia já manifestou seu acordo a respeito.  

Devo mencionar, por fim, que a informatização dos trabalhos deste Departamento ensejará 9 

racional distribuição de tarefas entre os servidores e, sobretudo, uma melhoria na qualidade dos 

serviços prestados.

 

 

Atenciosamente, 
 
 

José João Maria 

Diretor do Departamento de Assuntos Estudantis  
 

BRASIL, Presidência da República. Manual de redação da Presidência da República .  Brasília: Presidência da 
República, 2002. p. 18 (adaptado).  

 
 
08. A intenção comunicativa dominante no texto é  

A) rever providências em processos administrativos.  

B) comunicar a adoção de algumas orientações normativas.  

C) informar a realização de um serviço.  

D) requerer a realização de um serviço.  
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09. Na expressão deste departamento (linha 9), o pronome refere-se ao 

A) Departamento de Modernização. 

B) Departamento de Assuntos Estudantis. 

C) Departamento de Administração. 

D) Departamento de Informática. 
 
 

10. A forma verbal manifestou (linha 8) apresenta regência diferente da que se observa em  

A) “solicito” (linha 1). 

B) “acrescento” (linha 3). 

C) “verificar” (linha 1). 

D) “mencionar” (linha 9). 
 
 
11. O gênero “memorando” caracteriza-se, principalmente, pela 

A) prolixidade. 

B) complexidade. 

C) espontaneidade. 

D) agilidade. 
 
 
12. Sobre o gênero “memorando”, é correto afirmar que 

A) tem circulação no contexto interno da instituição.  

B) tem caráter meramente administrativo.  

C) deve pautar-se pela complexidade dos procedimentos burocrát icos. 

D) deve propor necessariamente alguma medida.  
 
 

Leia o trecho abaixo e responda às questões 13 a 15. 
 

Muito se tem ensaiado, refletido e escrito sobre a Administração Pública e mesmo sobre 

gestão pública, na preocupação e na vontade de contribuir para se desenvolver um caminho mais 

conseqüente e continuado na adaptação da Administração Pública às exigências de uma nova 3 

sociedade, uma reflexão sobre as especificidades e sobre o seu papel numa verdadeira reforma.  

A reforma da Administração Pública está na ordem do dia e é inevitável, não sendo, todavia, 

nem fácil nem consensual, quer no seu conteúdo, quer na estratégia a adotar. Em última instância, 6 

a reforma exige que se questione o papel do Estado, a natureza das missões dos serviços públicos, 

a responsabilização destes, perante os cidadãos e o governo, pela implementação das políticas 

públicas e, em última análise, a resposta às necessidades sociais  e a rentabilização de recursos 9 

financeiros comuns. De fato, o reforço de uma efetiva gestão exige suporte político e o 

desenvolvimento de uma cultura e de instrumentos adequados à realidade específica da 

Administração Pública.  12 

Os conceitos de gestão e de administração têm merecido diferentes entendimentos, 

nomeadamente de acordo com o contexto em que são aplicados e, também, no contexto da 

Administração Pública. Durante muito tempo, o conceito de gestão não foi considerado aplicável 15 

aos dirigentes da Administração Pública, considerando-se que o seu papel era administrar, de 

acordo com regras preestabelecidas, os recursos destinados aos seus serviços, garantindo, assim, o 

cumprimento de atribuições e o exercício de competências igualmente predefinidas.18 

 

MENDES, Luis Augusto Lobão.  A reforma da Administração Pública . Disponível em: 
< http://www.fdc.org.br/pt/blog_gestaopublica/Lists/Postagens/Post.aspx?ID=4 >. Acesso em: 16 maio 2010. 

 

http://www.fdc.org.br/pt/blog_gestaopublica/Lists/Postagens/Post.aspx?ID=4


6    IFRN – Concurso Público 2010 – Técnico Administrativo em Educação  [Médico/Veterinário] 

13. De acordo com o trecho, é correto afirmar que a discussão acerca da Administração Pública 
visa a 

A) exigir do Estado a implementação de políticas públicas. 

B) contribuir para a adequação desta às exigências sociais.  

C) responder às necessidade sociais dos servidores públicos.  

D) exigir respeito e ética em relação aos administradores públicos.  
 
 

14. A palavra implementação (linha 8) significa o ato de  

A) pôr na ordem do dia. 

B) pôr em execução. 

C) ampliar. 

D) propor. 
 

 

15. O trecho autoriza afirmar que os conceitos de gestão e de administração  

A) suscitam diferentes compreensões, dependendo do contexto de uso.  

B) assumem sentidos equivalentes independentemente do contexto.  

C) estão devidamente inseridos na Administração Pública atual. 

D) estão totalmente excluídos da Administração Pública atual. 
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Conhecimentos Específicos           16 a 50 
 

 
16. Uma das necessidades mais importantes do homem é ter uma fonte confiável de alimentos.  

Entre suas grandes aspirações está a eficiente produção de animais, de acordo com as 
exigências sanitárias, para atender a espécie humana e o bem estar animal.  
Em relação ao comportamento profissional do médico veterinário , pode-se afirmar que: 

A) Procedimentos preventivos em saúde animal independem de um protocolo estratégico.  

B) As assistências médico-veterinárias devem ser encaradas como de caráter emergencial.  

C) Os animais clinicamente doentes devem  ser tratados de modo individual.  

D) A saúde animal é um dos pré-requisitos para a produção e a comercialização.  

 

 
17. A brucelose é uma zoonose que acomete várias espécies domésticas ; é, entretanto, de difícil  

diagnóstico em seres humanos por apresentar sintomatologia inespecífica. Em relação à 
doença produzida pela Brucella abortus em seres humanos, é correto afirmar: 

A) A enfermidade, na forma branda, apresenta debilidade e cefaléia , acompanhada por to-
xemia. 

B) O período de incubação no ser humano pode variar de um a três meses , ou até vários a-
nos. 

C) Na fase aguda, observam-se sintomas como: febre,  dores musculares, sudorese noturna 
intensa e calafrios. 

D) Seu curso pode ser dividido em quatro fases, sendo a febre intermitente recorrente uma 
característica marcante. 

 
 
18. Uma das mais frequentes desordens reprodutivas, a qual a feta alta proporção de vacas 

leiteiras, com, significante extensão do período pós-parto, é a enfermidade, denominada 
corretamente como:  

A) Endometrite. 

B) Miometrite. 

C) Doença ovariana cística.  

D) Piometrite. 
 

 
19. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), os planos de 

combate à tuberculose animal envolvem ações de profilaxia sanitária que dependem da 
utilização de testes para diagnóstico indireto. Em relação à profilaxia sanitária, a ação correta 
que deve ser adotada é: 

A) Detecção de rebanhos infectados mediante realização de testes que devem ser realizados 
a cada cinco anos. 

B) Proteção de rebanhos não infectados, comprovando-se a condição sanitária de animais 
que ingressam no plantel sadios por meio de testes de diagnóstico. 

C) Realização de testes e, independentemente dos resultados, todos os  animais devem ser 
sacrificados. 

D) Comprovação da condição do rebanho ou de zona livre, mediante a realização de testes a 
cada cinco anos. 
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20. Leia as afirmativas que tratam dos exames utilizados pelos médicos veterinários no combate 
às doenças dos animais. 

 

I 
Os resultados dos testes de triagem e/ou confirmatórios  são avaliados em função do 
contexto epidemiológico e dos objetivos do diagnóstico.  

II 
Se os testes são adequadamente realizados, no diagnóstico inexiste uma margem de 
erro. 

III 
A melhoria da eficácia das ações sanitárias independe do conhecimento das 
propriedades dos testes.  

IV 
Existem princípios epidemiológicos que devem ser compreendidos, bem como 
adaptados a situações diversas. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

A) II e IV     C) I e III 

B) I e IV     D) I e II 
 
21. Depois dos problemas reprodutivos e das mastites, as doenças do aparelho locomotor são  

consideradas como condições que mais afetam a produção e a produti vidade em bovinos. Em 

relação à etiologia da laminite bovina, esta é relacionada, principalmente, a 

A) doenças não infecciosas.  C) fatores fisiológicos. 

B) manejo reprodutivo.     D) desequilíbrio nutricional. 
 

 
22. No momento da cobertura ou inseminação artificial em matrizes suínas, o conhecimento de 

alguns aspectos fisiológicos influi decisivamente no desempenho reprodutivo. Em relação aos 
aspectos fisiológicos, é correto afirmar que:  

A) O reflexo de imobilização ocorre aproximadamente 12 horas antes do início do cio. 

B) O cio tem duração variável de 18 a 24 horas.   

C) O período de viabilidade dos óvulos varia de 24 a 36 horas.  

D) A ovulação ocorre  de 6 a 12 horas após o início do cio.  
 
 
23. Enfermidades de aves de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial do Brasil e que 

constam na “Lista A” da Organização de Saúde Animal  são: 

A) Cólera e Marek.   C) Newcastle e Laringotraqueíte. 

B) Tifo e Marek.     D) Influenza Aviária e Newcastle.  
  
 
24. Doença neurológica que acomete principalmente em animais jovens é:  

A) Parvovirose suína. 

B) Peste suína clássica. 

C) Encefalite suína. 

D) Aujezky.  
 
 
25. A encefalite viral aguda que ocorre no homem e em várias espécies de mamíferos domésticos 

e selvagens, produzindo perturbações de origem nervosa, denom ina-se: 

A) Raiva. 

B) Encefalite esponjosa. 

C) Clostridiose. 

D) Influenza. 
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26. Um dos procedimentos para o sucesso na inseminação artificial em bovinos é que esta 
biotecnologia seja efetuada o mais próximo possível da liberação do óvulo. Na prática, tal 
procedimento é realizado 

A) 12 horas após o cessar do estro. 

B) 16 a 24 horas após o término do estro.  

C) assim que surge o reflexo de monta.  

D) 6 a 12 horas após o início do estro.  
 
 
27. A doença de etiologia viral, de caráter transmissível, populoso e cro stoso da pele e dos lá-

bios que afeta ovinos e caprinos denomina-se: 

A) Paraplexia enzoótica. 

B) Linfadenite caseosa. 

C) Ectima contagioso.  

D) Varíola. 
 
 
28. Doença tipicamente de aves, a influenza aviária, raramente implicada como causadora de 

enfermidades em seres humanos, passou a receber grande atenção por parte de veterinários, 
médicos e pesquisadores. Leia as afirmativas abaixo relacionadas a essa doença.  

 

I Sua forma mais virulenta pode causar níveis de mortalidade de até 60% dos lotes.  

II 
É uma doença classificada como “Lista A” pelo Escritório Internacional de 
Epizootias (OIE). 

III 
O vírus apresenta alguns subtipos altamente patogênicos, como, por exemplo, 
H5N1 e H7N7. 

IV 
Em países com registros de surtos aviários, até o momento inexistem casos em 
seres humanos. 

 

A opção em que todos os itens estão corretos é.  

A) II e III 

B) I e IV 

C) III e IV 

D) I e III 
 

 
29. Em abril de 2009, a Organização Mundial de Saúde detectou a Emergência em Saúde Pública 

de interesse internacional, devido ao aparecimento de um novo vírus de influenza, o H1N1.  

Leia as afirmativas abaixo relativas a esse subtipo de influenza.  
 

I 
A OMS retirou a denominação “suína” da amostra, pela inexistência de epizzotias de 
influenza em populações suínas. 

II A nova amostra do vírus H1N1 teve origem em aves domésticas da América do Sul.  

III Na espécie humana, a influenza H1N1 é produzida por vírus dos subtipos B, C e H. 

IV A amostra A H1N1 2009 continua circulando na população dos cinco Continentes.  
 

Estão corretas apenas: 

A) II e III 

B) I e IV  

C) III e IV 

D) I e III 
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30. Na suinocultura industrial, a natimortalidade é a principal causa de perdas de leitões. Os  
natimortos são classificados em tipo I , quando as mortes ocorrem no período pré-parto, e tipo 
II, quando ocorrem no período intraparto.  

Leia as afirmativas abaixo acerca de perdas de leitões.  
 

I A mortalidade pré-parto geralmente está associada a causas infecciosas.  

II 
A anoxia fetal, que ocorre durante o parto, é reconhecida como a principal causa 
dessas perdas. 

III A mortalidade intraparto ainda não tem causas definidas.  

IV 
Na prática, somente os leitões mortos antes do parto devem ser colocados sob 
possíveis suspeitas de causas infecciosas.  

 

Estão corretas apenas: 

A) I e III     C) I e IV 

B) I e II     D) II e IV 
 
 
31. A eliminação de medicamentos consiste na sua perda irreversível do organismo. Este efeito 

ocorre por meio de dois processos: a biotransformação e a excreção. Leia as afirmativas 
abaixo relacionadas a esses processos fisiológicos.  

 

I 
Estes dois processos estão diretamente relacionados ao conceito de ação 
prolongada do fármaco. 

II 
O conceito do conhecimento de meia-vida é fundamental para se preconizar a 
posologia. 

III 
A meia-vida é o parâmetro farmacocinético utilizado para avaliar a taxa de 
eliminação do medicamento. 

IV 
De maneira geral, a meia vida das substâncias é maior em espécies herbívoras do 
que em carnívoras. 

 

Estão corretas apenas: 

A) I e IV     C) II e III   

B) II e IV      D) I e III  
 

 
32. Quanto aos parâmetros da fisiologia reprodutiva da cabra e da ovelha, é correto afirmar: 

A) A puberdade está relacionada com a idade, raça, peso, condição corporal, fatores amb i-
entais e nutricionais. 

B) Quando esses animais manifestam o primeiro estro, geralmente apresentam de 30 a 40% 
do peso adulto. 

C) A ovulação da cabra é espontânea e ocorre de 6 a 12 horas após o fim  do estro . 

D) A duração média do ciclo estral na cabra e na ovelha é, respectivamente, de 17 e 21 dias.  
 

 
33. A foliculogênese pode ser definida como o processo de formação, crescimento e ma turação 

folicular, iniciado com o folículo primordial e culminado com o folículo pré -ovulatório. Com 
relação a esse evento, é correto afirmar: 

A) O mecanismo que influencia o crescimento, o desenvolvimento e a diferenciação espo n-
tâneos de alguns folículos primordiais já foi esclarecido. 

B) A grande maioria dos oócitos no ovário é armazenada nos folículos terciários.  

C) Este pool de folículos é progressivamente reduzido durante a vida reprodutiva da fêmea . 

D) Em algumas espécies, o crescimento folicular começa com a transformação morfológica 
de folículos secundários. 
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34. Enfermidade de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial do Brasil, que, na forma 
aguda, apresenta alto índice de mortalidade, caracterizada pelo aparecimento de pústulas na 
mucosa nasal, com entumescimento ganglionar e possível comprometimento do aparelho 
respiratório. Tais sintomas são característicos de: 

A) Mormo.     C) Doença viral bovina. 

B) Encefalite caseosa.    D) Febre aftosa. 
 
 
35. Patógenos passíveis de ser transmit idos aos ruminantes por meio da ingestão de “cama -de-

frango”, quando esta é processada inadequadamente:  

A) Clostridium septicum, Aspergillus flavus. 

B) Clostridium perfringens, Aspergillus flavus. 

C) Clostridium novy, Aspergillus fumigatus. 

D) Clostridium butulinum, Aspergillus flavus . 

 
 
36. A leptospirose é uma zoonose que ocorre em grande variedade de espécies animais, entre as 

quais: bovinos, suínos, eqüinos, cães, roedores, animais silvestres e seres humanos.  

Abaixo estão relacionados sorovares que infectam espécies no Brasil.  
 

I hardjo, em bovinos. 

II pomona, em suínos. 

III Icterohaemorrhagia, em ovinos. 

IV copenhagenia, em equinos 
 

Estão corretas apenas as opções: 

A) I e III     C) I e II  

B) II e III      D) II e IV 
 
 
37. A influenza A é considerada como zoonose de menor importância. Os vírus são hospedeiros-

específicos, que circulam entre elementos da mesma espécie, com poucas possibilidades de 
ultrapassar a barreira entre as espécies.  Com relação à influenza A em aves é correto 
afirmar: 

A) Após transmissão para espécies domésticas, o vírus apresenta baixa mudança genética 
evolutiva. 

B) Inexiste estase evolucionária nos vírus que infectam as aves aquáticas silvestres.  

C) O vírus apresenta baixas taxas evolucionárias quando circula em aves silvestre s. 

D) A transmissão em espécies domésticas ocorre somente por via fecal-oral e aerossóis. 
 

 
38. Leia as seguintes características relacionadas à influenza A em suínos. 
 

I Podem sofrer infecção com novos vírus através de contato com aves silvestres . 

II São considerados como reservatórios do vírus H para o homem. 

III São suscetíveis à infecção por vírus aviários e de mamíferos.  

IV Possuem ácido β hialurônico, ao qual se adsorvem os vírus humanos. 
 

Estão corretas apenas: 

A) I e III     C) I e IV 

B) II e III     D) III e IV 
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39. As doenças respiratórias são a causa principal das mortes de bovinos jovens em todo o 
Mundo. A presença clínica dessa síndrome depende diretamente das reações entre os fatores 
causais, podendo ser classificada em quatro categorias.  

 

I 
A categoria 1 é a forma subclínica, o funcionamento das defesas fisiológicas já é 
inadequado. 

II 
A categoria 2 é a forma clínica compensada,  a reação inflamatória é benéfica e não 
deveria ser combatida de modo sistemático.  

III 
A categoria 3 é a forma clinicamente descompensada e  a disfunção pulmonar é 
agravada. 

IV 
A categoria 4 é clinicamente reversível e as lesões pulmonares ainda não ameaçam 
a sobrevivência do animal.  

 

A opção em que todas as categorias estão corretas é:  

A) I e III     C) III e IV 

B) II e III     D) II e IV 
 

 
40. O artigo 143 do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal (RISPOA) legisla sobre o destino da carcaça de animais acometidos de brucelose. Em 
relação ao destino dessas carcaças, é correto afirmar: 

A) Nos casos de lesões localizadas, as partes atingidas da carcaça devem ser submetidas à 
esterilização pelo calor e destinadas à ração animal. 

B) Nos animais suspeitos, mesmo sem teste sorologicamente positivo para brucelose , as 
carcaças devem ser obrigatoriamente encaminhadas à inspeção final. 

C) Nos casos de lesões generalizadas, depois de removidas as partes comprometidas, as 
carcaças devem ser destinadas à esterilização pelo calor.  

D) Devem ser condenadas as carcaças de animais sorologicamente positivos , quando em es-
tado febril, no exame ante mortem. 

 
 
41. As glândulas mamárias constituem vias de eliminação de medicamentos. Leia as afirmativas 

abaixo, relacionadas a esse processo fisiológico.  
 

I Existe maior facilidade para que substâncias de caráter básico sejam excretadas 
pelo leite. 

II Nas mastites, o pH do leite frequentemente varia, entretanto não influencia na 
concentração de um antimicrobiano no local da infecção.  

III Na escolha de um fármaco de uso sistêmico para o tratamento de mastites , a 
susceptibilidade do agente infeccioso é irrelevante.  

IV A concentração do fármaco no úbere, para combater o agente infeccioso, é de 
grande relevância. 

 

A opção em que todos os itens estão corretos é:  

A) I e III     C) I e II 

B) II e IV      D) I e IV   
 
 
42. De acordo com as normas recomendadas pelo Manual do Colégio Brasileiro de Reprodução 

Animal (CBRA), o padrão desejável na avaliação seminal, por ocasião da seleção de touros 
para monta natural é: 

A) Vigor ≥ 5. 

B) Motilidade progressiva ≥ 70%. 

C) Turbilhão ≥ 4. 

D) Anormalidades espermáticas, máximo de 70%. 
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43. O mecanismo de defesa uterino em bovinos tem sido relatado como uma das mais 
importantes formas de combater infecções. Em relação ao mecanismo celul ar envolvido na 
defesa uterina, acredita-se que hormônios estejam envolvidos. Leia as afirmativas abaixo , 
relacionadas à atuação desses hormônios.  

 

I 
A progesterona quando atua sobre o miométrio e endométrio, torna o útero menos 
suscetível à instalação de processos infecciosos. 

II 
Os estrógenos são associados à elevação da resposta de defesa do útero e demais 
órgãos adjacentes. 

III 
A prostaglandina F2α está associada ao efeito inibitório da fagocitose promovida 
pelos leucócitos uterinos. 

IV 
A presença de infecção no útero promove a diminuição da liberação de 
prostaglandina F2α, prolongando, consequentemente, a produção de progesterona.  

 

As afirmativas estão corretas apenas na opção: 

A) I e II      C) II e III  

B) II e IV        D) I e IV 
 
 

44. Em relação à microbiologia do rúmen, é correto afirmar:  

A) Geralmente são encontrados números mais baixos de protozoários , quando são utilizadas 
dietas de digestibilidade alta. 

B) A maior concentração de microorganimos no conteúdo do rúmen é de protozoários.  

C) As bactérias podem ser agrupadas de acordo com o tamanho, com a forma e com suas d i-
ferentes estruturas. 

D) Os protozoários ingerem bactérias ativamente como uma fonte de energia. 
 
 

45. A reprodução dos animais domésticos compreende inúmeras particularidades anatômicas e  
funcionais. São características de cabras e ovelhas:  

A) A fixação dos ovários ocorre através das pregas do peritônio , garantindo uma posição la-
teral aos cornos uterinos. 

B) O córtex do corpo do ovário contém somente folículos pré-ovulatórios. 

C) A medula do corpo do ovário é composta de tecido conjuntivo frouxo rico em fibras retic u-
lares e colágenas. 

D) As tubas uterinas estendem-se dos ovários ao útero, estabelecendo uma continuidade 
com os primeiros. 

 
 

46. A técnica de transgenia de animais domésticos é de grande importância para a Biomedicina,  
Pecuária, Pesquisa Fundamental e Indústria Farmacêutica. Acontecimentos recentes que 
afetaram profundamente o impacto do uso da transgênese na produção animal referem -se à 
habilidade de: 

A) Usar células somáticas como núcleos receptores em transferência nuclear.  

B) Isolar células somáticas diretamente de embriões implantados.  

C) Isolar e manter in vitro células-tronco embrionárias. 

D) Inserir o DNA exógeno em embriões em qualquer fase de desenvolvimento.  
 
 

47. No Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RISPOA), 
o artigo 173 legisla sobre os casos de animais acometidos de tuberculose. A condenação total 
do organismo ocorre, quando 

A) em aves, há lesões caseosas isoladas no abdômen. 

B) em bovinos, há lesões biliares e nas serosas hepáticas.  

C) existem lesões restritas nos linfonodos da cabeça em bovinos.  

D) a tuberculose é acompanhada de caquexia. 
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48. Em relação às respostas fisiológicas compensatórias das aves, quando expostas ao calor, é 
correto afirmar: 

A) há perda de calor evaporativo, com aumento da produção de urina. 

B) há vasodilatação periférica, com aumento da perda de calor não evaporat ivo. 

C) há aumento na taxa respiratória, com ganho excessivo de dióxido de carbono. 

D) há redução pelos rins da excreção de HCO
3
 e aumento da excreção de H

+
. 

 
 
49. Para avaliar a adaptação dos animais a um determinado ambiente, uma gama de fatores deve 

ser considerada. Leia abaixo alguns fatores relacionados a essa adaptação. 
 

I Taxa de sudação, trocas respiratórias, níveis hormonais.  

II Forma corporal, tamanho do animal, área corporal exposta à radiação solar direta. 

III Emissividade e absorvidade das papilas, temperatura corporal  e pressão atmosférica. 

IV Temperatura corporal, temperatura radiante, vapor radiante. 
 

Estão corretas apenas: 

A) I e II  

B) II e III 

C) I e III 

D) II e IV 
 
 
50. Lesões nos tetos que podem evoluir para pústulas, crostas e feridas erosivas (em seres 

humanos observa-se linfoadenopatia axilar e febre), é sintoma da zoonose: 

A) Piodermatite. 

B) Ectima contagioso. 

C) Varíola bovina.  

D) Doença viral bovina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IFRN – Concurso Público 2010 – Técnico Administrativo em Educação  [Médico/Veterinário]   15 

 
 
 
 
 


