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CADERNO DE PROVAS 
 
 
Nome do candidato:  
Número do documento de identidade:  
Número de inscrição:  
Cargo: Médico(a) Veterinário(a) 

Número de Controle:  
 
Sala:  

 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO, ANTES DE INI CIAR AS PROVAS 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Ao receber este caderno, confira inicialmente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas está completo. Este Caderno de Provas é composto de 60 (sessenta) questões 

referentes às provas objetivas. Se este estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que 
sejam tomadas as devidas providências. 

1.3. As provas terão duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer 
das provas – e ao preenchimento da folha de respostas. 

1.4. Não é permitido fazer perguntas durante as provas. 
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Provas, após o término do horário de realização das provas. 
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio. 
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas. 

 
2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS DAS PROVAS OBJETIVAS 

2.1. A folha de respostas não poderá ser substituída. 
2.2. Marque sua resposta de modo que a tinta da caneta fique bem visível, conforme exemplo: 
 

 
 
2.3. Ao terminar as provas, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas. 
2.4. Fatores que anulam uma questão das Provas Objetivas: 

2.4.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.4.2. questão com rasura; 
2.4.3. questão com mais de uma alternativa assinalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
I -  O gabarito oficial das provas será divulgado no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/quixada2010, a partir do primeiro dia útil 

imediatamente após a realização das provas. 
II -  Informações relativas ao concurso, consultar pela internet - http://concursos.acep.org.br/quixada2010. 
 

 



 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

RECOMEÇOS PASSADOS E PRESENTES 
Em 2010 completam-se 100 anos da morte de Joaquim Nabuco e Brasília faz cinquenta anos. São duas efemérides 

que dizem dos destinos da pátria de forma semelhante – ambas têm a ver com recomeços, ou tentativas de recomeço. Lembrar 
de Nabuco é lembrar da abolição da escravatura, movimento do qual ele foi talvez o principal dos agentes, e com certeza o 
mais elegante. Com a abolição pretendeu-se um recomeço. Com Brasília, 72 anos depois da abolição, pretendeu-se outro. Era a 
aurora de um país destemido, porque avançava por sertões ignotos; dinâmico, porque ousara um empreendimento que só em 
sonho outros ousariam; justo, porque na nova capital as diferenças de classe e de hierarquia se dissolveriam na homogeneidade 
das superquadras e das vias expressas; e moderno, porque os terrenos baldios daquele naco do Planalto Central seriam 
preenchidos por uma arquitetura de riscos deslumbrantemente avançados. 

Joaquim Nabuco (1849-1910) forma, com José Bonifácio, o Patriarca da Independência (1763-1838), a dupla de 
maiores estadistas da história do Brasil. Eles merecem esse título não só pelo que fizeram, mas também pela ideia geral que os 
movia – a ideia rara, lúcida e generosa de construção de uma nação. José Bonifácio está fora das datas redondas que serão 
lembradas neste ano, mas é outro que personifica um recomeço – merece uma carona neste texto, por isso. Ele personifica a 
independência, assim como Nabuco personifica a abolição. Ambos venceram, no sentido de que, em grande parte pelas 
manobras de Bonifácio, o Brasil em 1822 se tornou independente, assim como, em grande parte pela pregação de Nabuco, a 
escravidão foi legalmente abolida em 1888. Ambos perderam, porém, no que propunham como sequência necessária de tais 
objetivos. 

Bonifácio ousou querer dotar o jovem estado brasileiro de um povo. Ora, um povo não podia ser formado por uma 
sociedade dividida entre senhores e escravos. Daí que, três gerações antes de Nabuco, ele já propusesse a abolição da 
escravidão. Falaram mais alto os interesses dos traficantes e dos senhores de escravos. Nabuco, se pegou a fortaleza escravista 
já mais desgastada, pronta para o assalto final, não teve êxito na segunda parte de sua pregação: a distribuição de terras entre os 
antigos escravos (ele dizia que a questão da “democratização do solo” era inseparável da emancipação) e o investimento num 
sistema de educação abrangente o bastante para abrigá-los. Tal qual o de José Bonifácio, o recomeço pretendido por Nabuco 
ficou pela metade.  

Que dizer do recomeço representado por Brasília? Há versões segundo as quais, entre os motivos que levaram o 
presidente Juscelino Kubitschek a projetá-la, estaria a estratégia de fugir da pressão popular presente numa metrópole como o 
Rio de Janeiro. Uma espúria síndrome de Versalhes contaminaria, desse modo, as nobres razões oficiais para a mudança da 
capital. Mais perverso que a eventual mancha de origem, no entanto, é o destino que estava reservado à “capital da esperança”. 
Meros quatro anos depois de inaugurada, ela viraria, com seu isolamento dos grandes centros e suas avenidas tão propícias à 
investida dos tanques, a capital dos sonhos da ditadura militar. Hoje, é identificada com a corrupção e a tramoia. Pode ser 
injusto. Falta demonstrar que, em outra cidade, a corrupção e a tramoia teriam curso menos desimpedido. Não importa. Para a 
desgraça de Brasília, o estigma grudou-lhe na pele. 

“Falo, falo, e não digo o essencial”, costumava escrever Nelson Rodrigues. O essencial é o seguinte: nunca antes neste 
país houve um governo tão imbuído da ideia de que veio para recomeçar a história. Embalado por um lado em seus próprios 
mitos, e por outro em festivos, se não interesseiros, louvores internacionais, chega a esta quadra acreditando que preside a uma 
inédita mudança de estruturas, na ordem interna, ao mesmo tempo em que é premiado com uma promoção pela comunidade 
internacional. Assim como ocorreu pelo menos duas vezes, em décadas recentes – com o “desenvolvimentismo” de JK e com o 
“milagre econômico” dos militares –, propaga-se a ideia de que “desta vez vai”. A noção de que se está reinaugurando o país 
traz o duplo prejuízo de poder ser interpretada como um embuste, de um lado, e induzir ao autoengano, de outro. Não há 
refundação possível. Raras são as oportunidades de recomeço. O poder das continuidades é sempre maior. 

P.S.: É ano novo. Bom recomeço, para quem acredita neles. 
TOLEDO, R. P. Recomeços Passados e Presentes.Veja. São Paulo, ed. 2146, ano 43, n. 1, p. 102, 06 jan. 2010. 
 

01. Embora o texto apresente pontos de vista secundários, a tese central é a ideia de que: 
A) Joaquim Nabuco e José Bonifácio foram os maiores estadistas brasileiros. 
B) a construção de Brasília foi motivada por uma razão pouco nobre. 
C) recomeçar, reinaugurar ou refundar algo acontece raras vezes na história. 
D) o atual governo brasileiro acredita que recomeçará a história do país. 
 

02. Segundo o raciocínio do articulista, o que aproxima, do ponto de vista político, Joaquim Nabuco, José Bonifácio, Juscelino 
Kubitschek, os militares que governaram o país mais recentemente e o atual governo brasileiro é: 

A) a crença na possibilidade de recomeço ou de refundação. 
B) o investimento em um sistema de educação abrangente. 
C) o objetivo de levarem a efeito o sonho da reforma agrária. 
D) o desejo de criar um povo com características próprias. 
 

03. Conforme o que se pode ler sobre as qualidades de “dinâmico” (l. 5), “justo” (l. 6) e “moderno” (l. 7) aplicadas ao Brasil 
estão na perspectiva da: 

A) certeza. 
B) ilusão. 
C) projeção. 
D) mentira. 
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04. Na passagem a seguir, “José Bonifácio está fora das datas redondas que serão lembradas neste ano, mas é outro que 
personifica um recomeço – merece uma carona neste texto, por isso” (l. 11-12), o articulista sugere, ao empregar o 
vocábulo “carona”, o ponto de vista de que José Bonifácio: 

A) seria um nome secundário entre os grandes nomes da história do Brasil, se comparado com vultos como Joaquim Nabuco. 
B) embora ocupe um lugar de destaque na construção da pátria brasileira, não é festejado no ano de 2010. 
C) representa uma geração que defendia valores antigos, como a Monarquia Constitucionalista. 
D) não reúne as características de audácia, de dinamismo, de senso de justiça e de modernidade que marcaram Juscelino 

Kubitschek, por exemplo. 
 

05. Nos trechos “São duas efemérides que dizem dos destinos da pátria de forma semelhante” (l. 1-2) e “porque avançava por 

sertões ignotos” (l. 5), as palavras sublinhadas significam, respectivamente: 
A) comemoração de um fato importante / o que é desconhecido. 
B) agenda em que se relacionam acontecimentos de cada dia / ignorante. 
C) o que dura pouco / sem brilho, apagado, humilde. 
D) aquilo que é produzido por uma causa / vergonhoso, que causa desonra. 
 

06. O articulista emprega as aspas por variados motivos, um deles é impor um tom de censura irônica ao que diz. Assinale a 
alternativa em que todos os usos das aspas devem assim ser entendidos. 

A) “democratização do solo” (l. 21); “capital da esperança” (l. 27); “desenvolvimentismo” (l. 36); “milagre econômico”        

(l. 37). 

B) “capital da esperança” (l. 27); “Falo, falo, e não digo o essencial” (l. 32); “desenvolvimentismo” (l. 36); “desta vez vai”    

(l. 37). 

C) “capital da esperança” (l. 27); “desenvolvimentismo” (l. 36); “milagre econômico” (l. 37); “desta vez vai” (l. 37). 

D) “democratização do solo” (l. 21); “capital da esperança” (l. 27); “desenvolvimentismo” (l. 36); “desta vez vai” (l. 37). 
 

07. A construção “Era a aurora de um país destemido” (l. 4-5) contém a seguinte figura de linguagem: 
A) prosopopeia. 
B) metáfora. 
C) hipérbole. 
D) metonímia. 
 

08. Em “São duas efemérides que dizem dos destinos da pátria de forma semelhante – ambas têm a ver com recomeços, ou 
tentativas de recomeço.” (l. 1-2), o travessão simples é utilizado para: 

A) indicar a mudança de interlocutor. 
B) isolar palavras ou frases, em função análoga à dos parênteses. 
C) destacar a parte final de um enunciado. 
D) dar realce a uma conclusão, em lugar dos dois  pontos. 
 

09. No período “O essencial é o seguinte: //nunca antes neste país houve um governo tão imbuído da ideia // de que veio // para 
recomeçar a história.” (l. 32-33), a oração sublinhada é classificada como: 

A) coordenada assindética. 
B) subordinada substantiva completiva nominal. 
C) subordinada substantiva objetiva indireta. 
D) subordinada substantiva apositiva. 
 

10. Assinale a alternativa em que as orações dos períodos estão corretamente segmentadas. 
A) “Lembrar de Nabuco é // lembrar da abolição da escravatura, // movimento do qual ele foi talvez o principal dos agentes, // 

e com certeza o mais elegante” (l. 2-4). 

B) “Bonifácio ousou // querer // dotar o jovem estado brasileiro de um povo” (l. 17).  
C) “José Bonifácio está fora das datas redondas que serão lembradas neste ano, // mas é outro // que personifica um recomeço 

//– merece uma carona neste texto, por isso” (l. 11-12). 

D) “Falta demonstrar que, //em outra cidade, a corrupção e a tramoia teriam curso menos desimpedido” (l. 30). 
 

11. Assim como em “desimpedido” (l. 30), o prefixo indica oposição, negação ou falta em: 
A) desgastada. 
B) embuste. 
C) investimento. 
D) independente. 
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12. Em “Bonifácio ousou querer dotar o jovem estado brasileiro de um povo” (l. 17), a preposição é exigida pelo vocábulo: 
A) querer. 
B) estado. 
C) brasileiro. 
D) dotar. 
 

13. Assim como na frase “Para a desgraça de Brasília, o estigma grudou-lhe na pele” (l. 30-31), a colocação pronominal está 
CORRETA  em: 

A) para a desgraça de Brasília, o estigma lhe grudou na pele. 
B) para a desgraça de Brasília, o estigma tinha grudado-lhe na pele. 
C) para a desgraça de Brasília, o estigma grudaria-lhe na pele. 
D) para a desgraça de Brasília, grudará-lhe na pele o estigma. 
 

14. Na frase “Falaram mais alto os interesses dos traficantes e dos senhores de escravos” (l. 19), a concordância é considerada 
aceitável pela gramática normativa porque: 

A) o verbo fica na terceira pessoa do plural porque o sujeito é indeterminado. 
B) é uma construção de oração sem sujeito. 
C) o verbo concorda com o núcleo do sujeito, “interesses”, que se encontra no plural. 
D) o verbo concorda com “traficantes”, que, sendo sujeito, obriga o verbo a ir para o plural. 
 

15. Na construção “Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque ousara um empreendimento que só em sonho outros 
ousariam” (l. 4-6), o mais-que-perfeito e o futuro do pretérito simples do indicativo poderiam ser substituídos corretamente 
pelos seguintes tempos compostos: 

A) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque tinha ousado um empreendimento que só em sonho outros teriam ousado. 
B) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque ousou um empreendimento que só em sonho outros ousarão. 
C) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque ousava um empreendimento que só em sonho outros ousaram. 
D) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque tem ousado um empreendimento que só em sonho outros tinham ousado. 
 

16. Em “Que dizer do recomeço representado por Brasília” (l. 24), o vocábulo sublinhado se classifica como: 
A) conjunção. 
B) pronome relativo. 
C) preposição. 
D) pronome interrogativo. 
 

17. A acentuação gráfica das palavras “independência”, “inseparável” e “abrigá-los” se justifica, respectivamente pelas 
seguintes regras: 

A) vocábulo terminado em ditongo crescente; vocábulo paroxítono que acaba em R,X,N,L; vocábulo oxítono terminado em A, 
E, O. 

B) vocábulo oxítono terminado em A, E, O; vocábulo paroxítono que acaba em sufixo; vocábulo paroxítono terminado em 
LOS. 

C) vocábulo terminado em ditongo crescente; vocábulo proparoxítono; vocábulo oxítono que perde o R final. 
D) vocábulo paroxítono terminado em i ou u, seguido ou não de a; vocábulo paroxítono que acaba em R,X,N,L; vocábulo 

proparoxítono. 
 

18. Assinale a alternativa que justifica o uso da forma “porque” no texto: “Era a aurora de um país destemido, porque avançava 
por sertões ignotos; dinâmico, porque ousara um empreendimento que só em sonho outros ousariam; justo, porque na nova 
capital as diferenças de classe e de hierarquia se dissolveriam na homogeneidade das superquadras e das vias expressas; e 
moderno, porque os terrenos baldios daquele naco do Planalto Central seriam preenchidos por uma arquitetura de riscos 
deslumbrantemente avançados” (l. 4-8). 

A) É a forma utilizada em interrogativas indiretas. 
B) Constitui um substantivo, podendo ser precedido do artigo “o”. 
C) Equivale a “pois”, que também inicia orações explicativas. 
D) É uma fusão de preposição com pronome relativo. 

 

19. A palavra “desimpedido” (l. 30) é grafada com um “s” porque: 
A) só se escreve “s”, e não “z”, entre duas vogais. 
B) é formada pelo prefixo “-des”, grafado com “s”. 
C) tem um “s” na raiz “–simped”. 
D) é uma forma derivada de impedir. 

 

20. Assim como “abolição” (l. 3), faz plural em “ões” o substantivo: 
A) sótão. 
B) capitão. 
C) pagão. 
D) espertalhão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
21. Sobre o termo epidemia, é CORRETO afirmar que este se refere à: 
A) prevalência usual de uma doença ou de seu agente etiológico na população de uma dada zona geográfica. 
B) expansão dos casos de uma determinada doença atingindo indivíduos em muitos países e continentes. 
C) manifestação, em uma coletividade ou região, de um número de casos de alguma enfermidade que excede claramente a 

incidência prevista. 
D) presença contínua em altos índices de uma enfermidade ou agente infeccioso em uma área geográfica determinada. 
 
22. Sobre Epidemiologia, assinale a alternativa que contempla a denominação da frequência com que surgem novos casos de 

uma doença em um dado intervalo de tempo.  
A) Prevalência. 
B) Incidência. 
C) Ocorrência. 
D) Recorrência. 
 
23. Quanto ao coeficiente ou taxa de letalidade, é CORRETO afirmar que este representa: 
A) o número de óbitos causados por uma determinada doença em relação ao número de indivíduos acometidos pela doença. 
B) o conjunto de indivíduos que vieram a óbito num dado período, em relação à população de um dado local. 
C) o número de óbitos causados por uma determinada doença em relação ao total de indivíduos da população à qual eles 

pertencem. 
D) o número absoluto de indivíduos cujos óbitos se deram pelas mesmas causas ou por causas relacionadas em uma 

determinada população. 
 
24. A raiva é uma infecção viral irremediavelmente fatal que afeta o sistema nervoso central da maioria dos mamíferos, 

inclusive dos seres humanos. O diagnóstico dessa doença geralmente é realizado após o óbito de indivíduos clinicamente 
suspeitos, sendo as amostras de cérebro não autolisado, devidamente preservado, o material de eleição para exames 
laboratoriais. Assinale a alternativa que contempla, atualmente, um teste laboratorial sensível e confiável, amplamente 
indicado para o diagnóstico da raiva em virtude da sua rapidez de execução. 

A) Demonstração de corpúsculos de Negri em neurônios por meio de métodos histológicos. 
B) Inoculação intracerebral de camundongos jovens com uma suspensão de cérebro do animal suspeito. 
C) Demonstração do antígeno rábico em tecidos infectados por meio de imunofluorescência. 
D) Identificação de toxinas rábicas no plasma de animais infectados. 

 
25. Sobre a transmissibilidade da dengue, é CORRETO afirmar: 
A) o inseto é contaminado ao picar qualquer ser humano que tenha estado doente, pois mesmo depois de clinicamente 

recuperado, o homem continua portador do agente etiológico por toda a sua vida. 
B) o mosquito se torna infectado ao picar um indivíduo em fase de viremia, desenvolvendo o vírus no seu sistema digestório e 

causando a contaminação de outros seres humanos. Após eliminar o vírus nas fezes, o mosquito deixa de transmitir a 
doença. 

C) o vírus pode ser transmitido durante toda a fase de viremia, tanto pela picada do mosquito como pelo contato com 
secreções do paciente infectado. 

D) ao picar uma pessoa infectada em fase de viremia, a fêmea do mosquito adquire o vírus, que se desenvolve em suas 
glândulas salivares e pode ser transmitido a outros seres humanos até o fim da vida do mosquito (6 a 8 semanas). 

 
26. A febre maculosa é uma doença causada por Rickettsia rickettsii, que afeta principalmente seres humanos e cães. Assinale a 

alternativa que apresenta os artrópodes, principais vetores desses microrganismos nas Américas Central e do Sul. 
A) Stomoxys calcitrans e Haematopinus asini. 
B) Rhipicephalus sanguineus e Amblyomma cajennense. 
C) Pulex irritans e Linognathus setosus. 
D) Demodex phylloides e Sarcoptes scabiei. 
 
27. A febre amarela é uma doença febril aguda causada por um arbovírus do gênero Flavivirus. É uma enfermidade revestida 

de grande importância epidemiológica, em razão de sua gravidade clínica e elevado potencial de disseminação em áreas 
urbanas. Sobre o seu modo de transmissão, assinale a alternativa CORRETA . 

A) Pela proximidade e contato físico direto entre indivíduos infectados. 
B) Pelo contato físico com primatas não-humanos, hospedeiros naturais do vírus amarílico. 
C) Pela picada de mosquitos transmissores infectados (Aedes aegypti, Haemagogus sp. e Sabethes sp.). 
D) Pelo contato da pele íntegra com secreções de pacientes em fase de viremia. 
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28. As encefalites equinas são causadas por vírus RNA envelopados pertencentes ao gênero Alphavirus. Assinale a alternativa 

que contempla os artrópodes que constituem os principais vetores dessa doença no continente americano. 
A) Piolhos (Damalinia equi e Haematopinus asini). 
B) Ácaros (Chorioptes equi e Psoroptes equi). 
C) Carrapatos (Anocentor nitens e Amblyomma cajennense). 
D) Mosquitos (Culiseta melanura, Aedes sp., Culex sp.). 
 
29. Hemípteros hematófagos reduvídeos, popularmente conhecidos como “barbeiros”, são os vetores da Doença de Chagas, 

uma grave enfermidade, cujo agente etiológico é o protozoário Trypanosoma cruzi. Quanto à transmissão desse agente aos 
seres humanos, é CORRETO afirmar: 

A) ocorre principalmente pela própria picada do inseto, cuja saliva contém abundantes quantidades do protozoário. 
B) ocorre principalmente pelo contato das fezes do inseto com as lesões cutâneas produzidas pela picada. 
C) ocorre principalmente pela mordida de reservatórios naturais (tatus, gambás e cães) infectados. 
D) ocorre principalmente pelo contato físico com indivíduos contaminados. 
 
30. Assinale a alternativa que contempla sinais clínicos frequentemente observados em cães acometidos de leptospirose. 
A) Anemia hemolítica, icterícia, hemoglobinúria e hemorragia. 
B) Anemia hipocrômica, palidez, hematúria e desidratação. 
C) Anemia microcítica, icterícia, hematúria e hemoptise. 
D) Anemia normocítica, palidez, hemoglobinúria e hipertensão. 
 
31. A brucelose é uma doença infecto-contagiosa provocada por bactérias do gênero Brucella. Trata-se de uma zoonose 

amplamente distribuída, cujo controle apóia-se basicamente na vacinação de fêmeas e na identificação e sacrifício de 
animais positivos. Quanto às principais limitações da vacina B-19, empregada no controle da doença, é CORRETO 
afirmar: 

A) há necessidade de aplicação anual nos animais de um rebanho, já que a imunidade por ela conferida é transitória e de curta 
duração. 

B) há o risco do desenvolvimento de acrobustite e balanite nos machos e processos inflamatórios ovarianos nas fêmeas, o que 
pode comprometer a vida reprodutiva dos animais vacinados. 

C) há interferência no diagnóstico sorológico da brucelose, podendo dar origem a resultados falsos-positivos se for aplicada a 
fêmeas com idade superior a oito meses. 

D) há alta incidência de reações alérgicas e anafiláticas que podem causar a morte de animais vacinados. 
 
32. Assinale a alternativa que apresenta a mais frequente forma de transmissão da brucelose em ruminantes. 
A) Venérea, pelo contato sexual entre indivíduos. 
B) Por meio da ingestão ou contato cutâneo-mucoso com material infectado. 
C) Pelo contato com as secreções salivares e lacrimais de indivíduos infectados. 
D) Pelo contato com secreções respiratórias de animais acometidos. 
 
33. O controle da tuberculose em rebanhos bovinos está baseado essencialmente: 
A) na demonstração da reação de hipersensibilidade mediada por célula após inoculação de tuberculina por via subcutânea, 

conjuntival ou intradérmica, com eliminação dos indivíduos reagentes. 
B) no tratamento de animais acometidos com agentes antimicrobianos específicos, à base de fluoroquinolonas e cloranfenicol. 
C) na vacinação com M. bovis modificado (vivo, atenuado) da cepa Bacilo de Calmette et Guérin (BCG). 
D) na realização de testes sorológicos para a identificação da tuberculina, seguida do sacrifício dos animais positivos. 
 
34. O tratamento recomendado para casos de salmonelose entérica em mamíferos jovens lactentes baseia-se em: 
A) uso intensivo de agentes antimicrobianos à base de sulfonamidas, as quais combatem segura e efetivamente diversas 

enterobactérias patogênicas e não possuem efeitos colaterais. 
B) uso de substâncias adstringentes à base de caulim, pectina e hidróxido de alumínio, ou produtos de origem vegetal contendo 

tanino, os quais retêm as fezes, combatem a diarréia e evitam a perda de líquidos corporais. 
C) suspensão completa da dieta láctea e uso de sucedâneos de origem vegetal, tais como os derivados de soja. 
D) terapia de reposição de fluidos e eletrólitos, para evitar a desidratação e choque. Antimicrobianos devem ser usados com 

cautela, pois podem causar desequilíbrio na microbiota e prolongar a eliminação do agente no meio. 
 

35. Assinale a alternativa que contempla os cuidados especiais requeridos para a coleta e o processamento de espécimes 
destinados ao diagnóstico laboratorial de clostridioses. 

A) Adição de anticoagulantes ao sangue colhido por punção venosa. 
B) Acondicionamento em meio de transporte anaeróbico de fragmentos de tecidos e fluidos corporais. 
C) Fixação das amostras de órgãos em formaldeído a 10%, para exames histopatológicos. 
D) Congelamento de amostras de coração, encéfalo, rins e pulmões. 
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36. Dermatófitos são fungos capazes de parasitar apenas estruturas epidérmicas queratinizadas, como a superfície da pele, 

pêlos, penas, cornos e órgãos digitais. As infecções dermatofíticas são popularmente conhecidas sob a denominação de 
tinhas. Assinale a alternativa que apresenta a partir de qual material o diagnóstico destas infecções pode ser efetuado. 

A) Raspados de pele realizados em toda a extensão das lesões, com amostras das extremidades dos pêlos. 
B) Raspados de pele executados no centro das lesões e amostras de pêlos obtidas por raspagem com lâminas. 
C) Raspados de pele efetuados nas margens da lesão e pêlos arrancados, contendo a porção intrafolicular. 
D) Fragmentos completos de tegumento, removidos por curetagem, contendo epiderme, derme e hipoderme. 
 
37. Parasitas do gênero Leishmania sp. são obrigatoriamente intracelulares, utilizam-se de insetos como vetores e colonizam 

pele e vísceras. Relativamente à patogenia da leishmaniose, é CORRETO afirmar: 
A) as formas flageladas ou amastigotas infectam macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, linfócitos e outras células de defesa, mas 

se o indivíduo acometido estiver plenamente saudável e apresentar bom funcionamento do sistema imunológico, ocorrerá 
destruição do agente etiológico e o animal se tornará imune à reinfecção. 

B) as formas aflageladas ou promastigotas se multiplicam em macrófagos presentes em órgãos linfoepiteliais e na pele, 
resultando em hepato e esplenomegalia, assim como em lesões cutâneas granulomatosas e onicogrifose. A interferência 
com a hemocaterese resulta em maior disseminação do agente entre os órgãos. 

C) ao serem fagocitadas por macrófagos, os parasitas se diferenciam em formas amastigotas, multiplicando-se intensamente, 
causam a ruptura dessas células e são liberadas. Em um processo contínuo de fagocitose por novos macrófagos, 
multiplicação intracelular e liberação, ocorre disseminação do agente para o fígado e órgãos linfóides secundários. 

D) as formas aflageladas ou promastigotas colonizam macrófagos da pele e células do sistema neurendócrino difuso, no 
interior dos quais se multiplicam, provocando alopecia, liquenificação, hiperqueratinização e crescimento exagerado das 
unhas. Linfonodos, fígado, baço e rins são também afetados. 

 
38. Assinale a alternativa que contempla as populações celulares e os órgãos alvos do parasitismo por Leishmania spp. 
A) Elementos figurados do sangue, baço, fígado, pulmão e coração. 
B) Leucócitos, articulações, rins, fígado, pele e endotélio vascular. 
C) Células sanguíneas, fígado, encéfalo, glândulas endócrinas e pele. 
D) Macrófagos, linfonodos, baço, fígado e pele. 
 
39. Toxoplasma gondii é um coccídeo intestinal que tem como hospedeiros finais os felídeos, especialmente o gato doméstico. 

Tal agente provoca a toxoplasmose. Sobre os problemas que essa doença pode causar, é CORRETO mencionar: 
A) distúrbios hematológicos como anemia hemolítica e trombocitopenia em seres humanos e equinos. 
B) insuficiência respiratória e lesões das vias aéreas superiores e pulmões em suínos. 
C) aborto, mortalidade perinatal e alterações congênitas em seres humanos e ovinos. 
D) lesões renais e das vias excretoras urinárias em cães. 
 
40. A dirofilariose é uma doença de evolução crônica, cuja gravidade é proporcional à carga parasitária, ao curso da infecção e 

à resposta do hospedeiro. Sobre a sua patogenia em cães, é CORRETO afirmar: 
A) as lesões são preferencialmente localizadas no estômago e intestino delgado, de onde o parasita se desloca para o fígado e 

os rins, causando insuficiência hepática e renal. 
B) os parasitas causam lesões inicialmente no intestino grosso, provocando enterite e diarréia profusa. Em seguida, deslocam-

se pela corrente sanguínea até o fígado e os rins, principais sítios de fixação dos vermes adultos. 
C) as lesões causadas pelos parasitas são localizadas nos capilares pulmonares, de onde invadem o parênquima pulmonar e os 

brônquios, sendo conduzidos pelo batimento ciliar até a faringe. Deglutidos, os vermes são então conduzidos aos órgãos 
digestórios. 

D) as lesões causadas pelos vermes adultos no endotélio das artérias pulmonares estimulam a adesão local de trombócitos e 
células de defesa, aumentam a resistência da circulação pulmonar e provocam hipertrofia cardíaca. 

 

41. Os ascarídeos estão entre os maiores nematóides e ocorrem na maioria dos animais domésticos, sendo de importância 
veterinária tanto os estágios larvais quanto os adultos. Uma importante característica desses parasitas consiste nas 
consequências patológicas do comportamento migratório dos estágios larvais. Assinale a alternativa que contempla a 
espécie responsável pela forma mais amplamente identificada de larva migrans visceral no homem. 

A) Toxocara canis. 
B) Heterakis gallinarum. 
C) Toxascaris leonina. 
D) Parascaris equorum. 

 

42. A cisticercose é uma zoonose que ocorre nos países em desenvolvimento, especialmente em localidades onde existe íntima 
associação de suínos rurais com seres humanos, acesso dos animais aos dejetos humanos, negligência na inspeção de 
produtos alimentícios e comércio clandestino de carne suína. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as 
denominações conferidas aos hospedeiros definitivos e intermediários do agente etiológico desta zoonose.  

A) Taenia saginata e Cysticercus tenuicollis. 
B) Taenia taenifomis e Coenurus cerebralis. 
C) Taenia hydatigena e Cysticercus suis. 
D) Taenia solium e Cysticercus cellulosae. 
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43. Os Ancylostoma caninum são parasitas de cães, responsáveis pelo desenvolvimento de quadros de anemia hemorrágica 
aguda ou crônica, que afeta principalmente filhotes e animais jovens. Assinale a alternativa que contempla, 
epidemiologicamente, as principais fontes de infecção por estes agentes. 

A) Transmamária, em cãezinhos lactentes, percutânea ou oral a partir do ambiente. 
B) Transplacentária e por contato com sangue de outros cães infectados. 
C) Ingestão de carne mal cozida, proveniente de bovinos infectados. 
D) Contato físico com murinos ou felinos portadores de formas infectantes desse parasita. 
 

44. A botriomicose é uma doença crônica, granulomatosa e supurativa, cujas lesões são compostas por uma massa de tecido 
fibroso contendo focos de pus e fístulas. Assinale a alternativa que apresenta o agente etiológico dessa doença. 

A) Staphylococcus aureus. 
B) Actinomyces bovis. 
C) Streptococcus pyogenes. 
D) Aspergillus niger. 
 

45. O garrotilho é uma doença febril altamente contagiosa, que envolve o trato respiratório superior e os linfonodos regionais 
em equinos. Os sintomas incluem febre alta, depressão, anorexia, descarga óculo-nasal purulenta e empiema das bolsas 
guturais. Qual dos seguintes microrganismos é reconhecido como o agente etiológico dessa enfermidade? 

A) Burkholderia mallei. 
B) Streptococcus equi. 
C) Pseudomonas aeruginosa. 
D) Haemophilus somnus. 
 

46. Recentemente, a ameaça de uma zoonose de proporções pandêmicas causou preocupação e deixou autoridades sanitárias 
em estado de alerta máximo em diversas regiões do mundo. Programas especiais foram elaborados para prevenir a 
propagação do agente etiológico, um vírus que se tornou conhecido pela denominação HPAI - subtipo H5N1. Assinale a 
alternativa que contempla essa zoonose. 

A) Influenza aviária. 
B) Gripe suína. 
C) Encefalopatia espongiforme bovina (“Doença da vaca louca”). 
D) Febre aftosa. 
 

47. A anemia infecciosa equina, também conhecida como febre do pântano, é causada por um lentivírus. Assinale a alternativa 
que contém a forma predominante de transmissão dessa doença. 

A) Contato com secreções respiratórias de animais infectados. 
B) Insetos hematófagos, sobretudo das espécies Tabanus e Stomoxys. 
C) Compartilhamento de instalações fechadas (baias, cocheiras e veículos de transporte). 
D) Exposição de lesões cutâneas aos excrementos de animais infectados. 
 

48. Lesões cutâneas granulomatosas que ocorrem em equinos, conhecidas popularmente como “feridas de verão” ou 
“esponjas”, são manifestações externas da migração de larvas. Assinale a alternativa que contém o parasita causador dessas 
lesões. 

A) Strongylus vulgaris. 
B) Oxyuris equi. 
C) Gastrophilus intestinallis. 
D) Habronema musca. 
 

49. A síndrome cólica ou abdômen agudo nos equinos é um quadro de dor que pode envolver vários órgãos presentes na 
cavidade abdominal. Peculiaridades anatômicas e fisiológicas do sistema digestório desses animais favorecem a ocorrência 
de impactações, uma das causas potenciais de cólica. Assinale a alternativa que contempla essas peculiaridades. 

A) Incapacidade de regurgitar alimentos, grande desenvolvimento do mesentério (predispondo o intestino delgado a ectopias e 
vólvulos), grande diâmetro do cólon e suas curvaturas. 

B) Dificuldade de mastigar adequadamente os alimentos, baixa capacidade de salivação e elevada capacidade de 
armazenamento de alimentos na porção aglandular do estômago. 

C) Grande dimensão do reto e pequena dimensão relativa do ceco e cólon insuficiente para comportar os resíduos alimentares 
não digeridos nos segmentos antecedentes do sistema digestório. 

D) Ausência da vesícula biliar, o que compromete a função enzimática da bile e provoca a retenção de alimentos no tubo 
gastrintestinal por períodos mais longos do que os dos outros animais. 

 

50. A respeito das laminites em equinos, é CORRETO afirmar: 
A) a dor e a claudicação são resultantes da separação das lâminas sensíveis (dérmicas) e insensíveis (epidérmicas) do casco, 

seguida de rotação e/ou afundamento da falange distal. 
B) lesões na superfície dorsal da parede do casco levam ao inchaço e à dor intensa na região do períoplo (lâmina do casco), 

comprometendo a locomoção do animal. 
C) processos inflamatórios iniciados na ranilha (ou lâmina do casco) provocam rachaduras na sola e parede, predispondo à 

contaminação microbiana e ocasionando perda de mobilidade do animal. 
D) falhas na estrutura dos aprumos anteriores e posteriores resultam em lesão nos talões, acarretando crescimento exagerado 

da parede ou lâmina do casco e dificuldade na movimentação. 
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51. A cinomose canina é uma doença altamente contagiosa que acomete cães e outros carnívoros, apresentando distribuição 

mundial. É causada por um morbilivírus pantrópico. Quanto às características clínico-epidemiológicas dessa doença, é 
CORRETO afirmar: 

A) atinge mais comumente animais adultos errantes, que estabelecem contato com outros indivíduos com maior frequência. Os 
animais infectados apresentam geralmente dores abdominais, hemorragias, icterícia, diarréia sanguinolenta, 
hemoglobinúria, poliúria, polidipsia e dificuldades na deglutição de alimentos sólidos. 

B) ataca animais de todas as faixas etárias, causando emagrecimento rápido, aumento de volume do fígado e baço, anemia, 
dificuldade respiratória, bradicardia, perversão do apetite e do comportamento, febre alta com tremores intensos, os quais 
transmitem a falsa impressão da ocorrência de distúrbios nervosos. 

C) acomete animais jovens, até dois anos, causando lesões cutâneas difusas, granulomatosas, acompanhadas da queda de 
pelos, anorexia, apatia, constipação intestinal e ressecamento das fezes, crescimento exagerado das unhas, hepato e 
esplenomegalia. 

D) dissemina-se rapidamente entre cães jovens, entre três e seis meses, quando declina a imunidade materna. Os animais 
acometidos podem apresentar febre, secreção óculo-nasal, faringite, aumento das tonsilas, erupções de pele no abdômen, 
hiperqueratose nas almofadas podais e sinais neurológicos. 

 
52. A infecção pelo parvovírus canino emergiu no final da década de 1970 como uma doença de abrangência mundial, com alta 

morbidade e mortalidade. Sobre a apresentação resumida da patogênese da parvovirose, é CORRETO afirmar: 
A) replicação inicial do vírus em tecido nervoso (encéfalo e medula espinhal), viremia, ataque do vírus ao sistema circulatório, 

causando lesões vasculares e hemorragias generalizadas, incluindo órgãos dos sistemas urinário, digestório, reprodutor e 
respiratório. 

B) replicação do vírus no endotélio vascular, causando lesões nas paredes dos vasos, seguidas de endocardite, hemólise, 
congestão, hemorragias em diversos órgãos, falência múltipla dos órgãos e morte. 

C) replicação inicial do vírus em órgãos linfóides (tonsilas e placas de Payer), ataque do vírus a células de multiplicação 
rápida, como as células intestinais, causando redução da capacidade absortiva, hemorragia intestinal, desidratação e morte. 

D) replicação do vírus no tecido subcutâneo, de onde se alastra para as regiões em que a pele é contínua com os sistemas 
respiratório (narinas), digestório (cavidade oral e ânus), genitália e órgãos sensoriais (orelha e olho). Em todos os casos, 
segue-se intensa hemorragia, desidratação, desequilíbrio eletrolítico e morte. 

 
53. Assinale a alternativa que apresenta o parasita cujas fases larvares são constituídas por erupções serpiginosas cutâneas em 

seres humanos (Larva migrans cutânea).  
A) Dipylidium caninum. 
B) Toxocara canis. 
C) Strongyloides stercoralis. 
D) Ancylostoma caninum. 
 
54. No diagnóstico da sarna sarcóptica em cães, algumas manifestações clínicas são particularmente sugestivas. Dentre estas, é 

CORRETO destacar: 
A) surgimento das primeiras lesões no focinho, face e região periocular. Em razão da localização profunda do parasita na 

derme, a transmissão entre animais é incomum, a menos que haja contato prolongado. 
B) acometimento inicial das bordas auriculares, prurido intenso e rápido contágio para outros animais do mesmo ambiente. 
C) as regiões cutâneas mais frequentemente acometidas são o abdômen, parte inferior da cauda e região perianal. A 

transmissão entre indivíduos ocorre com dificuldade, já que os ácaros não têm mobilidade e são extremamente sensíveis 
aos efeitos ambientais. 

D) surgimento de crostas espalhadas por todo o corpo, que se disseminam rapidamente, pois cada fragmento contém grande 
número de formas infectantes do parasita, facilitando a transmissão para outros animais. Semelhantemente às tinhas, não se 
observa efeito irritativo do parasita na pele dos animais acometidos. 

 
55. Microquirópteros pertencentes à espécie Desmodus rotundus, popularmente conhecidos como morcegos vampiros, são 

encontrados nas regiões tropicais da América. São dotados de grandes dentes caninos capazes de lacerar a pele de bovinos, 
equinos e, ocasionalmente, de seres humanos, de onde obtêm o sangue de que se alimentam. Assinale a alternativa que 
contempla as doenças transmitidas por esses mamíferos. 

A) Arbovirose e raiva. 
B) Rotavirose e tripanossomíase bovina. 
C) Tripanossomíase equina e raiva. 
D) Febre maculosa e raiva. 
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56. Culicídeos são dípteros pequenos e delgados, com longas patas, cujas picadas causam irritação em seres humanos e 

animais, sendo ainda importantes vetores de doenças infecciosas e parasitárias. Os gêneros mais conhecidos dessa família 
são Anopheles, Culex e Aedes. Sobre as características comportamentais desses culicídeos, é CORRETO afirmar: 

A) possuem hábitos alimentares diurnos e suas picadas causam considerável transtorno, causando grande irritação nos animais 
atacados, a ponto de comprometer o seu consumo de alimentos. Alguma tranquilidade ocorre somente à noite, quando os 
insetos estão inativos. Os ovos são postos em matéria orgânica, na qual se desenvolvem os instares larvares. 

B) apresentam-se ativos principalmente à noite e possuem longas peças bucais, que lhes permitem picar seres humanos mesmo 
através das vestimentas. Depois de alimentar-se de sangue, a fêmea põe seus ovos na água e todos os instares larvais são 
aquáticos. 

C) põem seus ovos na superfície inferior de folhas, protegidos de predadores, de onde as larvas eclodem e atacam seres 
humanos e animais. Após se alimentarem, desenvolvem-se em formas adultas e não mais se alimentam, entrando então em 
atividade reprodutiva. 

D) alimentam-se predominantemente à noite, causando intensa irritação devida às dolorosas picadas. Fêmeas põem seus ovos 
na água, mas logo após a eclosão, as larvas buscam abrigo em folhas ou matéria orgânica, de onde obtêm nutrientes para se 
desenvolverem até as formas adultas. 

 
57. Escorpiões pertencentes ao gênero Tityus spp. estão presentes em várias regiões do Brasil, sendo a espécie Tityus serrulatus 

a mais frequentemente encontrada. Esses aracnídeos de corpo amarelo e dorso marrom podem causar acidentes graves, 
principalmente em crianças. Assinale a alternativa que apresenta abrigos naturais desses artrópodes. 

A) Áreas de acúmulo de lixo orgânico e esgotos. 
B) Locais abrigados da luz (interior de sapatos e tijolos, tábuas de madeira e folhas secas). 
C) Áreas mal drenadas contendo vegetação herbácea e arbustiva exuberantes. 
D) Solos úmidos, áreas gramadas, base de pequenos arbustos e vasos de plantas. 
 
58. A aranha-marrom (Loxosceles spp.) é um aracnídeo altamente venenoso conhecido pela sua picada necrosante. Habita 

frequentemente ambientes domésticos, refugiando-se em móveis, sótãos, porões e garagens, o que favorece o seu encontro 
com seres humanos. A respeito das suas características comportamentais, é CORRETO afirmar: 

A) possuem hábitos diurnos e são altamente agressivas, atacando pessoas sem qualquer provocação, sobretudo crianças. 
B) possuem hábitos noturnos e são agressivas, deslocando-se ativamente em busca de vítimas, entre as quais estão os seres 

humanos e os animais de estimação. 
C) são pouco agressivas, atacando apenas quando provocadas. Contudo, devido aos seus hábitos diurnos, possuem contato 

frequentemente com o homem em suas incursões pelos domicílios humanos em busca de alimento. 
D) são pouco agressivas e têm hábitos noturnos. Suas picadas ocorrem como forma de defesa, quando são acidentalmente 

comprimidas contra o corpo durante o sono, uso de vestimentas, calçados ou objetos de trabalho. 
 
59. Assinale a alternativa que inclui ferramentas potenciais para o controle de carrapatos em rebanhos bovinos de regiões 

tropicais. 
A) Criação de animais de raças européias especializadas, mais resistentes ao ataque de carrapatos, em regime de confinamento 

exclusivo, sem acesso às fontes de infecção representadas pelas pastagens. 
B) Aplicação de doses maciças de acaricidas em intervalos frequentes por períodos de até dois anos, visando eliminar 

completamente a população de parasitas do ambiente. 
C) Rotação de pastagens, aplicação estratégica de acaricidas e criação de animais de raças zebuínas ou seus mestiços, menos 

sensíveis às infecções por esses parasitas. 
D) Adoção de sistemas de pastejo contínuo e superpastejo, a fim de manter a pastagem com reduzida área foliar e deter a 

proliferação dos carrapatos no campo. 
 
60. Assinale a alternativa que contempla o termo que se refere à destruição de agentes infecciosos que se encontram fora do 

corpo, por meio da exposição direta a agentes químicos ou físicos. 
A) Desinfecção. 
B) Assepsia. 
C) Antissepsia. 
D) Erradicação. 
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ESPAÇO PARA RASCUNHO 
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