
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 MÉDICO VETERINÁRIO 



 

PARTE I – MÉDICO VETERINÁRIO 
 
01 - Sobre os trematódeos leia os itens abaixo e marque a opção 
correta. 
I.São via de regra hermafroditas, tem evolução sem ecdises, à 

custa de larvas que se multiplicam partenogeneticamente, do 
ovo sai um embrião ciliado desprovido de ganchos quitinosos. 

II. Apresenta corpo geralmente chato, em forma de folha, contudo 
pode apresentar formas diversas desde ovóide mais ou menos 
regular até filiforme. 

III.A cavidade do corpo é obliterada por parênquima de células 
grandes e rede de fibrilas musculares dispostas em todas as 
direções e externamente é provido de uma ou duas ventosas, 
umas vezes muito desenvolvidas, outras vezes atrofiadas, que 
representam órgãos de fixação e locomoção e os músculos das 
ventosas são constituídos, em grande parte, por fortes fibrilas 
dispostas radialmente e outras menos numerosas dispostas 
circular ou obliquamente. 

IV.Na superfície do corpo existem, geralmente, espinhos mais ou 
menos desenvolvidos, muitas vezes escamiformes e sempre 
mais abundantes na extremidade anterior.  

V.O sistema muscular é sincicial e pode ser dividido em dois 
grupos: músculos do corpo, propriamente, e músculos das 
ventosas, os primeiros constituem um manguito que envolve 
todo o corpo e é constituído de fibrilas dispostas longitudinal e 
transversalmente, intercaladas de muitas outras em todas as 
direções de maneira a permitir ao corpo tomar as mais variadas 
formas, estas fibras são mais numerosas na periferia, havendo 
muitas que atravessam o meio do corpo de maneira a não haver 
limite para uma cavidade geral. 

Marque a opção correta 
A) Estão corretas as opções I, II, III, IV e V. 
B) Estão erradas as opções I, II, III, IV e V. 
C) Estão erradas as opções III, IV e V. 
D) Estão corretas somente as opções II, III e V. 
E) Estão erradas somente as I e V. 

 
02 - Quanto a classe Trematoda podemos afirmar que: 

A) O sistema nervoso é constituído por um conjunto de 
gânglios que formam um anel em torno do intestino, 
emitindo nervos para as diversas partes do organismo e 
para os gânglios que presidem aos movimentos dos 
órgãos copuladores e do esfíncter da vesícula excretora. 

B) Os órgãos reprodutores masculinos são constituídos por 
um testículo ou um sistema de testículo, um canal e 
aparelho copulador, onde o testículo é constituído, 
geralmente, por um folículo glandular, constituído por 
uma membrana basal revestida interiormente pelo 
epitélio glandular e a vesícula seminal serve para 
armazenar os espermatozóides. 

C) O aparelho copulador é constituído pela porção terminal 
do testículo, e geralmente é constituído por uma parte 
protrátil, chamado de cirro ou órgão copulador. 

D) Os trematódeos podem apresentar órgãos sensitivos 
especializados representados por papilas situadas na 
extremidade anterior ou junto à abertura genital, em 
casos raros têm rudimentos de órgãos de sensibilidade à 
luz, resíduos de órgão funcional da fase de cercaria; são 
em número de dois, situados ao lado do esôfago. 

E) Apresenta a bolsa do cirro que é uma membrana flexível 
que rompe-se facilmente para ejaculação. 

 

03 - Sobre a leishimaniose leia os itens abaixo e marque a opção 
correta. 

A) O agente causador é um parasito intracelular obrigatório 
que no interior dos macrófagos, diferenciam-se em formas 
mastigotas, que se multiplicam intensamente por divisão 
binária, desvitalizando desta forma os macrófagos, que se 
rompem liberando as formas mastigotas na circulação. 

B) Existem mais de vinte espécies de Leishmania, mas apenas 
duas espécies estão envolvidas com a infecção na 
leishmaniose visceral, dependendo da região geográfica: 
Leishmania donovani e a Leishmania chagasi. 

C) Para todas as espécies de Leishmania, a principal forma de 
transmissão ocorre através da picada de fêmeas de 
flebotomíneos infectados, que tem na hematofagia um 
hábito exclusivo das fêmeas, que necessitam do sangue 
para sua manutenção, maturação dos ovários e para a 
oviposição, e o obtém sugando diversos vertebrados, após 
a cópula, as fêmeas depositam seus ovos na terra ou 
microambientes ricos em matéria orgânica como restos 
vegetais, folhas, frutos, resíduos de alimentos e fezes de 
animais, que fornecem alimento para as larvas e os adultos 
machos e fêmeas. 

D) O ciclo biológico de uma colônia de L. longipalpis 
completo de ovo a adulto varia de 28 a 36 dias, dependendo 
da fonte de sangue, e a oviposição inicia-se normalmente 
no décimo quinto dia após a refeição de sangue e varia de 
52 a 150 ovos por fêmea. 

E) As fêmeas de L. longipalpis são atraídas pelo hexanol e 2-
metil-2-butanol presente em fezes de frango ou coelho, os 
quais estimulam a oviposição e a eclosão dos ovos ocorre 
geralmente após seis a nove dias, com o desenvolvimento 
de larvas e pupas em cerca de 14 a 19 dias e 8 a 9 dias, 
respectivamente. 

 
04 - A leishimaniose é uma das principais doenças de interesse 
público. Sobre essa afecção marque a opção errada. 

A) A matriz peritrófica fornece proteção por tempo necessário 
para que cerca de 50% das procíclicas se diferenciem em 
formas mais resistentes enquanto que a outra metade da 
carga parasitária é destruída pelas proteases nos primeiros 
dois dias após a infecção do flebotomíneo. 

B) Existem algumas razões para os flebótomos serem os 
vetores naturais da Leishmania, entre esses o meio 
intestinal do flebótomo que é necessário para o 
desenvolvimento de parte do ciclo do parasita e certos 
componentes da saliva que garantem o estabelecimento da 
infecção no local da picada. 

C) No trato digestivo do flebotomíneo, as formas mastigotas 
diferenciam-se em amastigotas procíclicas dotadas de 
flagelo longo e essas formas ficam encobertas por uma 
matriz peritrófica que as protege da ação das enzimas 
digestivas. 

D) A saliva do L. longipalpis exerce um papel importante na 
transmissão da Leishmania, pois potencializa a infecção, já 
que contém um potente peptídeo vasodilatador denominado 
maxadilan e a forma visceral da leishmaniose é afetada pela 
quantidade dessa substância. 

E) A L. chagasi apresenta ciclo biológico do tipo 
heteroxênico, envolvendo como transmissor as fêmeas do 
L. longipalpis, o ciclo inicia-se após o inseto picar o 
vertebrado infectado, ingerindo com o sangue, células do 
sistema fagocítico mononuclear parasitadas pelas formas 
amastigotas presentes no local da picada. 



 

05 - Sobre o agente da leishimaniose, leia dos itens e marque 
a opção correta. 

A) As formas procíclicas sobreviventes se multiplicam 
e se diferenciam em nectomonas, formas delgadas e 
grandes do parasito que escapam do confinamento 
da matriz peritrófica pela ação das quitinases para 
se fixarem às células epiteliais do intestino médio. 

B) As quitinases são secretadas somente pelo 
flebótomo. 

C) As nectomas, formas menores, surgem a partir das 
leptomonas e sofrem a segunda multiplicação do 
ciclo.  

D) Duas fases são observadas na válvula estomacal: 
haptomonas e metacíclicas; as metacíclicas são 
formas do parasito que possuem curto flagelo, são 
imóveis e se mantêm aderidas à válvula estomacal. 

E) É provável que as metacíclinas produzam quitinases 
que irão degradar a cutícula que reveste a válvula 
estomacal e a degradação da válvula prejudica a 
dinâmica alimentar do flebótomo, resultando em 
um maior período de repasto sanguíneo e, 
consequentemente, favorecendo a transmissão. 

 
06 - Sobre o sistema cardiovascular, marque a opção 
correta. 

A) O volume do ventrículo é cerca de dois terços do 
volume do átrio e ao átrio direito chegam às veias 
cava cranial e caudal e a veia pulmonar, enquanto 
do ventrículo direito sai à artéria coronária, já no 
átrio esquerdo chegam às veias pulmonares e do 
ventrículo esquerdo sai à artéria aorta. 

B) O volume do átrio é cerca de metade do volume do 
ventrículo e ao átrio esquerdo chegam às veias cava 
cranial e caudal e a veia coronária, enquanto do 
ventrículo direito sai à veia pulmonar, já no átrio 
esquerdo chegam às artérias pulmonares e do 
ventrículo esquerdo sai à artéria aorta. 

C) O volume do ventrículo é cerca de metade do 
volume do átrio e ao ventrículo esquerdo chegam às 
veias cava cranial e caudal e a veia coronária, 
enquanto do átrio direito sai à artéria pulmonar, já 
no átrio esquerdo chegam às veias pulmonares e do 
ventrículo esquerdo sai à artéria aorta. 

D) O volume do átrio é cerca de dois terços do volume 
do ventrículo e ao átrio direito chegam às veias cava 
cranial e caudal e a veia coronária, enquanto do 
ventrículo direito sai à artéria pulmonar, já no átrio 
esquerdo chegam às veias pulmonares e do 
ventrículo esquerdo sai à artéria aorta. 

E) O volume do átrio é cerca de dois terços do volume 
do ventrículo e ao átrio direito chegam às veias cava 
cranial e caudal e a artéria aorta, enquanto do 
ventrículo direito sai à artéria aorta, já no átrio 
esquerdo chegam às veias pulmonares e do 
ventrículo esquerdo chegam à artéria aorta. 

 
07 - Os vasos sanguíneos lembram as ramificações de uma 
árvore. Sobre esses marque a opção correta. 

A) Um dos ramos da aorta dá origem às artérias ilíacas 
suprindo a região pélvica, genitália, membros 
pélvicos e cauda, já as artérias mesentéricas cranial 
e caudal irrigam o intestino; artérias renais irrigam 
rins e órgãos reprodutivos. 

B) A artéria pulmonar se divide em dois ramos, se 
dirigindo para cada um dos pulmões, preenchendo 
os capilares pulmonares com sangue, nos pulmões 
então ocorrem as trocas gasosas, oxigenando o 
sangue, seguindo para as veias pulmonares que 
entregam o sangue para o átrio direito. 

C) Deixando o coração, a artéria coronária dirige-se 
dorsal e depois caudalmente, sendo as primeiras 
ramificações as artérias coronárias direita e 
esquerda, sendo responsáveis pela irrigação do 
tecido cardíaco e a ramificação seguinte é o tronco 
braquiocefálico, que irriga pescoço, cabeça e 
membros torácicos. 

D) Posteriormente ao diafragma, a aorta dá origem à 
artéria coronária direita que através dos ramos 
gástrico, esplênico e hepático, irrigando 
respectivamente estômago, baço e fígado. 

E) O sangue da parte anterior do corpo é drenado pela 
veia cava caudal, desembocando o sangue no átrio 
esquerdo e a circulação pulmonar e sistêmica estão 
dispostas em série, isto é, o sangue passa através dos 
vasos pulmonares a cada passagem pela circulação 
sistêmica 

 
08 - Menos pulsos que batimentos cardíacos constituem 
déficit de pulso, podendo ser induzido por: 

A) Arritmias 
B) Dirofilariose 
C) Endocardite 
D) Pericardite 
E) Erliquiose 

 
09 - A figura abaixo refere-se a: 

                               
A) Visualização por microscopia óptica do ácaro 

Dermacentor canis em sua fase adulta. 
B) Visualização por microscopia óptica do ácaro 

Demodex canis em sua fase adulta. 
C) Visualização por microscopia óptica do ácaro 

Notoedres cats em sua fase adulta. 
D) Visualização por microscopia óptica de 

Trypanosoma em sua fase adulta. 
E) Visualização por microscopia óptica de Isospora 

em sua fase adulta. 
 

10 - A primeira descrição da Dirofilaria immitis foi feita na 
Itália, em 1626, por Francesco Birago, que publicou a 
observação do parasita no coração de um cão. Sobre esse 
importante agente lia as opções e marque a opção correta: 

I.São nemátodeos do gênero Dirofilaria e são alongados e 
finos com a extremidade anterior arredondada, têm uma 
cápsula bucal rudimentar sem lábios e pequenas papilas 
cefálicas e seu esôfago se diferencia em uma região 
muscular e outra glandular, bem distintas.  



 

II.Os adultos de Dirofilaria immitis são filiformes, longos, 
com uma coloração esbranquiçada, sendo desprovido de 
cutículas, que lhe confere resistência e encontram-se, 
sobretudo, nas artérias pulmonares e ventrículo esquerdo. 

III.Os adultos de Dirofilaria immitis alimentam-se do plasma 
sanguíneo, podendo viver por até 5 anos no hospedeiro. 

IV.A extremidade caudal das fêmeas é arredondada e sua 
abertura vulvar está localizada atrás da união do esôfago 
com o intestino e a extremidade do macho é enrolada em 
espiral e mais cônica do que a da fêmea, possuindo uma aba 
caudal, e têm duas espículas assimétricas e o gubernáculo 
está ausente. 

V. As fêmeas são ovovivíparas e liberam microfilárias na 
corrente sanguínea. 
Marque a opção correta. 

A) Estão corretos os itens I, IV e V. 
B) Estão corretos os itens III, IV e V. 
C) Estão corretos os itens I, II e IV. 
D) Estão corretos os itens I, II e III. 
E) Estão corretos os itens II, III e IV. 

 
11 - A infecção por Dirofilaria acontece de maneira distinta 
nesses animais, e acredita-se que seja devido a relação de 
adaptação parasita-hospedeiro. Sobre a dirofilariose marque 
a opção errada. 

A) As microfilárias são encontradas em quantidades 
variadas na circulação sanguínea, sendo 
desprovidas de corpo retrátil, possuindo a 
extremidade caudal estendida e a extremidade 
cefálica afilada e são capazes de sobreviver na 
circulação sanguínea por até dois anos. 

B) A estrutura das formas adultas e larvais possuem os 
mesmos sistemas: muscular, digestivo, nervoso, 
excretor, secretor, reprodutor e exoesqueleto e a 
diferença está no sistema digestivo e reprodutor 
onde nas formas adultas são mais desenvolvidos. 

C) As pupas são aquáticas, móveis, e em forma de 
vírgula, e dependem de sua alimentação para que 
delas eclodam os adultos através de uma capsula 
pulpar. 

D) A Dirofilaria immitis é transmitida por mosquitos 
culicídeos que pertencem a diferentes gêneros, 
como Anopheles, Aedes, Culex e Ochterotatus e 
quanto a alimentação, os machos se alimentam 
exclusivamente de sucos vegetais e néctares, 
enquanto as fêmeas alimentam-se 
preferencialmente de sangue de animais e após a 
refeição, as fêmeas passam por um período de 
inatividade relativa, em que se dá a digestão e 
maturação dos ovos. 

E) Depois da hematofagia, as fêmeas colocam até 300 
ovos na superfície da água e a eclosão e a maturação 
larvar dependem da temperatura, alimentando-se de 
matéria orgânica. 

 
12 - Agente que serve de hospedeiro para uma bactéria 
intracelular, a Wolbachia pipientis: 

A) Amblyomma 
B) Dermacentor 
C) Ixodes 
D) Dirofilaria immitis 
E) Cheyletiella 

 

13 - Sobre os ectoparasiticidas marque a opção incorreta. 
A) A selamectina é uma avermectina sintetica 

desenvolvida exclusivamente para cães e gatos e 
excretada totalmente pelas fezes.  

B) As lactonas macrocíclicas são subprodutos 
resultantes da fermentação de actinomicetes do 
gênero Streptomyces sp. e as avermectinas 
englobam entre outros, a ivermectina, a 
doramectina e a selamectina, enquanto as 
milbemicinas incluem a moxidectina e a 
milbemicina. 

C) Cães de pastoreio e animais da raça collie são mais 
sensíveis as ivermectinas, devido haver uma 
mutação no gene MDR1 este gene é o responsável 
pela codificação da glicoproteína P, uma proteína 
transmembrana presente em vários tecidos animais, 
desempenhando uma função protetora, e no tecido 
nervoso, é integrante da barreira hematoencefálica, 
protegendo o sistema nervoso central dos efeitos 
neurotóxicos de alguns fármacos. 

D) Animais que possuem o gene mutante MDR1 
produzem a glicoproteína P não-funcional, 
permitindo a acumulação de ivermectina no o 
sistema nervoso central, tornando-os incapazes de 
expulsar o medicamento da barreira 
hematoencefálica, ocorrendo intoxicação 
neurológica causando efeitos colaterais fatais, tais 
como letargia, inapetência, ataxia tremores, 
midríase, coma e morte. 

E) Quanto ao mecanismo de ação as lactonas 
macrocíclicas potencializem a ação inibitória 
neuronal mediada pelo ácido γ- amino butírico, 
promovendo hipopolarização do neurônio e, com 
isso, inibe a transmissão nervosa, causando a morte 
do parasita por paralisia flácida, além de ligar-se 
seletivamente aos canais de sódio mediados por 
glutamato, na junção neuromuscular de artrópodes 
e entre os interneurônios inibitórios e 
motoneurônios excitatórios de nematódeos. 
 

14 - Sobre o amitraz, um potente ectoparasiticida, leia os 
itens e marque a opção errada. 

A) O amitraz é do grupo das formamidinas, agonista de 
receptores adrenérgicos alfa-2, inibidor da mono-
amino-oxidase e da síntese de prostaglandinas. 

B) É um agente hiperglicemiante e, por isso, seu uso e 
contra indicado em animais diabéticos. 

C) No tratamento das intoxicações por amitraz 
recomenda-se administrar atipamazole, no entanto 
em caso de repetições de administração, em doses 
altas, poderá ocorrer excitação e convulsões. 

D) Deve ser evitado a administração de atropina. 
E) Não pode ser utilizado em equinos e também não 

deve ser associado a outros inibidores da MAO 
como a medetomidina; ou agonistas alfa-2 
adrenérgicos como a xilazina. 
 

 
 
 
 
 
 



 

15 - Com relação ao Demodex canis pode-se afirmar que: 
A) Pertence ao filo Arthopoda, subfilo Secernentea classe 

Arachinida, subclasse Acari, ordem Acarina, subordem 
Trombidiforme, família Demodecidae. 

B) Pertence ao filo Arthopoda, subfilo Chelicerata, classe 
Arachinida, subclasse Acari, ordem Acarina, subordem 
Onchocercidae família Demodecidae. 

C) Pertence ao filo Arthopoda, subfilo Chelicerata, classe 
Insecta, subclasse Acari, ordem Acarina, subordem 
Trombidiforme, família Demodecidae. 

D) Pertence ao filo Arthopoda, subfilo Chelicerata, classe 
Arachinida, subclasse Acari, ordem Acarina, subordem 
Trombidiforme, família Demodecidae. 

E) Pertence ao filo Arthopoda, subfilo Chelicerata, 
classe Ixodidae, subclasse Acari, ordem Acarina, 
subordem Trombidiforme, família Demodecidae. 

 
16 - Sobre a demodiciose leia as opções e marque o item 
errado. 

A) A solução de amitraz, pode ser utilizada para tratar a 
otodemodiciose para tal, é necessário preparar uma 
solução diluindo 1 ml de solução de amitraz na 
concentração de 12,5%, em 30 ml de óleo mineral 

B) Os ácaros machos tem tamanho menor quando 
comparado com a fêmea e o ciclo evolutivo leva de 20 
a 35 dias desde a postura dos ovos até a formação do 
ácaro adulto. 

C) O Demodex causador tem corpo é do tipo vermiforme, 
dividido em duas partes, o idiosomo ou falsa cabeça, 
que contém as peças bucais, e o gnatosomo que 
compreende o restante, onde as patas estão inseridas, 
o que o diferencia dos demais gêneros de ácaros e no 
animal, pode ser encontrado no interior dos folículos 
pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas 
apócrinas cutâneas, sobrevivendo através da 
alimentação do conteúdo das células epiteliais e sebo 
do folículo piloso. 

D) Ocorre uma diminuição na produção de interleucina 2 
(IL-2) e do número de seus receptores nos linfócitos 
circulantes, isso indica um defeito no processamento e 
apresentação dos antígenos de D. canis que conduz a 
uma resposta inadequada dos linfócitos T helper tipo 
1, gerando um desequilíbrio entre as respostas de Th1 
e linfócitos T helper tipo 2. 

E) O fluralaner, vem demonstrando eficácia no 
tratamento da demodiciose, podendo se apresentar 
como uma alternativa ao tratamento. 

 
17 - Os piretróides são ectoparasiticidas muito eficazes e tem 
sido cada vez mais utilizados porque apresenta características 
que os tornam mais seguros que muitos outros. Sobre essas 
substancias marque a opção correta. 

A) Apresentam alta estabilidade no meio ambiente e são 
facilmente degradados em presença da luz e calor. 

B) Ospiretróides do tipo I causavam a síndrome CS 
(coreotetose e salivação), enquanto os do tipo II 
causavam a síndrome T (tremor). 

C) Os piretróides do tipo I causam uma diminuição na 
amplitude do potencial de ação e dependendo da dose 
do praguicida, bloqueio total da atividade neural em 
razão da despolarização da membrana, eles, portanto 
prolongam o tempo de abertura dos canais de sódio. 

D) Os do tipo II levam a disparos repetitivos em 
decorrência aumento do p6s-potencial positivo, 
eles, portanto, aumentam a frequência de aberturas 
dos canais de s6dio, resultando em um aumento na 
corrente desse íon para dentro do neurônio o que 
produz uma despolarização pós-potencial. 

E) São compostos naturais derivados de 
inflorescências secas do Chrysanthemum e sua ação 
ocorre nos receptores GABAA, mesmo local de 
ligação para os benzodiazepínicos. 

 
18 - Marque a cefalosporina de terceira geração que é 
administrada por via oral: 

A) Cefixima 
B) Cefuroxima 
C) Cefoperazona 
D) Ceftriaxona 
E) Moxalactam 

 
19 - A transmissão de Rickettsia rickettsii na maior parte das 
áreas endêmicas no Estado de São Paulo continua sendo 
atribuída principalmente ao carrapato Amblyomma 
cajennense. Sobre esse leia as opções abaixo e marque a 
opção correta. 
I. Este carrapato possui baixa especificidade parasitária, 
principalmente nos estágios de larva e ninfa, parasitando 
indistintamente diferentes classes animais incluindo 
humanos. 
II. A capivara que é um animal silvestre amparado pela Lei 
de proteção à fauna tem contribuído enormemente para 
garantir o sucesso do crescimento populacional de algumas 
espécies de carrapatos, especialmente aquelas associadas à 
febre maculosa. 

III. Para que uma população de A. cajennense se estabeleça 
no ambiente é necessário a presença de dois tipos de 
hospedeiros, os primários: capivara, equinos e anta; e os 
secundários, dezenas de espécies da mastofauna e avifauna.  

IV.  Cães que entram na mata ou que compartilham seu 
ambiente com a fauna silvestre podem apresentar 
infestações mistas, por exemplo, A. cajennense, 
Amblyomma ovale e Rhiphicephalus sanguineus. 

V. O parasitismo de Amblyomma spp. em urubus em área 
endêmica para Febre Maculosa no Brasil vem sendo 
registrado, o urubu seguido do gambá e da capivara foi o 
hospedeiro mais intensamente parasitado pelas formas 
imaturas de Amblyomma spp.  
Marque a opção correta: 

A) Estão corretos os itens I, II, III, IV e V. 
B) Estão errados os itens I, II, III, IV e V. 
C) Estão corretos somente os itens I, II, III e IV. 
D) Estão errados somente os itens I, II, e V. 
E) Estão corretos somente os itens II e III. 

 
20 - As ectoparasitoses são relatadas em diversas regiões do 
mundo, sendo causas frequentes de prejuízos econômicos 
na criação de ovinos e caprinos em razão do retardo de 
desenvolvimento, perda de peso e prejuízo na produção de 
couro e lã. Sobre as ectoparasitoses dos ovinos e caprinos 
marque a opção errada. 
 
 
 



 

A) A sarna psoróptica é importante por causar danos 
em animais domésticos e silvestres levando a 
perdas econômicas e problemas de bem-estar em 
animais de produção em vários lugares do mundo, 
dentro do gênero Psoroptes são conhecidas as 
espécies Psoroptes cuniculi, que afeta coelhos, 
caprinos, ovinos e equinos; Psoroptes ovis, 
encontrada em equídeos, bovinos, caprinos, ovinos, 
coelhos e outros mamíferos selvagens; Psoroptes 
bovis, em bovinos; Psoroptes equi, principalmente 
em equinos; e Psoroptes natalensis, em bovinos e 
ovinos. 

B) Psoroptes equi var. caprae é o responsável pela 
sarna psoróptica dos caprinos e pode aparecer em 
qualquer parte do corpo, porém há uma tendência 
em se limitar às orelhas, determinando a sarna 
auricular dos caprinos.  

C) A sarna psoróptica é uma parasitose altamente 
contagiosa e patogênica, sendo a maior 
patogenicidade atribuída ao fato de que, ao 
contrário da maioria dos ácaros não escavadores, 
este possui peças bucais perfurantes e mastigadoras 
que podem lesar gravemente a pele. 

D) Para a sarna psoróptica o tratamento com acaricidas 
tem sido preconizado e os produtos recomendados 
são derivados das lactonas macrocíclinas, como 
moxidectina e ivermectina. 

E) Os ácaros de gênero Psoroptes são membros da 
família Psoroptidae, que residem na superfície da 
pele e conduto auditivo externo, é um ácaro 
escavador típico, suas características de 
identificação mais importantes são as peças bucais 
arredondadas, os tubérculos abdominais ovalados 
do macho e os pedicelos triarticulados apresentando 
ventosas afuniladas na maioria das patas. 
 

21 - A babesiose bovina é uma hemoparasitose causada, no 
Brasil, pelos protozoários Babesia bovis e Babesia 
bigemina. Sobre essa afecção marque a opção correta. 

A) Apresentam como vetor biológico o carrapato 
Boophilus microplus, no entanto, pode possui 
moscas hematófagas como vetor. 

B) Sorologia para detecção de anticorpos anti-Babesia 
spp pode ser realizada por diferentes testes 
sorológicos, sendo a reação de imunofluorescência 
indireta (RIFI) e o ELISA métodos pouco sensíveis 
e pouco específicos. 

C) A transmissão do babesiose por insetos 
hematófagos se faz de forma mecânica, mediante a 
transferência de hemácias infectadas a um animal 
susceptível, sendo realizada em poucos minutos, 
enquanto o sangue permanece fresco no aparelho 
bucal do inseto. 

D) Bovinos jovens costumam ser resistentes à infecção 
pela presença de anticorpos maternos e a 
transmissão intra-uterina dessa doença parasitária é 
considerada muito rara no país. 

E) O Babesia bovis é um patógeno intracelular 
obrigatório de eritrócitos, cujo período de 
incubação é de 28 a 42 dias. 

 
 

22 - Pode causar colapso, eosinofilia, agranulocitose e 
trombocitopenia: 

A) Penicilinas 
B) Tetraciclinas 
C) Aminiglicosídeos 
D) Cloranfenicol 
E) Quinolonas 

 
23 - A coccidiose aviária é causada por parasitas do gênero 
Eimeria, que levam às aves a uma enfermidade entéricas mais 
importantes, devido aos prejuízos econômicos por ela causados. 
Sobre a coccidiose marque a opção correta. 

A) O agente cause enterite e diarreia, consequentemente, 
uma diminuição na absorção intestinal de nutrientes, e 
também ocorre um efeito sinérgico da coccidiose com 
outras doenças, sendo mais severos do que quando 
ocorre sozinha e as aves se infectam ingerindo os 
esporocistos. 

B) As aves infectam-se ao ingerir os esporocistos presentes 
no ambiente, junto com cama, alimento ou água e os 
esporocistos têm sua parede rompida pela ação 
mecânica da moela, liberando os oocistos esporulados 
que após sofrerem ação da “tripsina quinase” tem os 
esporozoítos liberados. 

C) A fase sexuada ou gamogonia tem início ao final da fase 
assexuada quando a última geração de esquizontes 
penetra em novos enterócitos diferenciando-se em 
macrogametas (gametas femininos) e microgametas 
(gametas masculinos), posteriormente o macrogameta é 
fecundado pelo microgameta, formando o oocisto e 
finalizando a fase endógena a parede celular é formada, 
e o oocisto “imaturo” liberado na luz intestinal. 

D) A primeira fase é chamada de esporogonia, ou fase 
assexuada, e tem início com a invasão dos enterócitos 
pelos oocistos, formando o esquizonte, unidade repleta 
de esporozoítos. 

E) A fase externa, também chamada de esquizogonia, 
ocorre mediante algumas condições determinantes de 
temperatura, umidade e oxigênio, outra característica 
intrínseca do gênero Eimeria é a condição de 
especificidade, ou seja, parasitam apenas uma espécie 
de hospedeiro, todavia, várias espécies podem estar 
envolvidas em um quadro de coccidiose. 

 
24 - A doença de Chagas é uma protozoonose, que afeta milhões 
de pessoas no continente americano. É bem caracterizada, no 
homem, por uma miocardite aguda, seguida por uma longa fase 
assintomática que em alguns casos progride para uma fase 
debilitante e frequentemente fatal com envolvimento grave do 
miocárdio, podendo chegar à insuficiência cardíaca grave. Sobre 
essa importante afecção marque a opção correta. 

A) No local onde ocorre a penetração, as formas 
tripomastigotas são fagocitadas pelos macrófagos e 
transformam-se em amastigotas.  

B) O Trypanosoma cruzi, um protozoário hemoflagelado, 
é causador da doença de Chagas, afecção esta que 
representa um dos mais significantes problemas de 
saúde pública no continente Americano e sua 
transmissão é feita por insetos hematófagos da família 
Reduvidae que carreiam a forma infectante, amastigota 
metacíclica, em seus fluidos fecais. 

 



 

C) Animais e homens parasitados, triatomíneos e 
hospedeiros susceptíveis constituem a ampla rede de 
transmissão da parasitose e as formas infectantes, 
amastigota metacíclica, penetram facilmente por meio 
da mucosa ou qualquer solução de continuidade da pele 
ou ainda pela pele íntegra. 

D) No local onde ocorre a penetração, as formas 
amastigotas são fagocitadas pelos macrófagos e 
transformam-se em promastigotas que multiplicam-se 
por divisão binária, readquirem a forma amastigotas 
que, após lisar a célula hospedeira, ganham o espaço 
intersticial. 

E) No local onde ocorre a penetração, as formas 
tripomastigotas metacíclica são fagocitadas pelos 
monócitos e transformam-se em promastigotas que 
multiplicam-se por divisão binária, adquirem a forma 
tripomastigota que, após lisar a célula hospedeira, 
ganham o espaço intersticial. 

 
25 - “São excretadas pelos rins, como um composto original 
ou como metabólitos por meio de filtração glomerular (não 
ligados a proteínas plasmáticas), mediada por carreador 
ativo por excreção tubular proximal, ou absorção passiva do 
fármaco não-ionzado a partir do fluido tubular distal”. Essa 
frase refere-se a: 

A) Tetraciclinas 
B) Aminiglicosídeos 
C) Penicilinas 
D) Cefalosporinas  
E) Sulfonamidas 

 
26 - É uma infecção é autolimitante, em função do ciclo 
endógeno, o animal produz resposta imune, mas ela só será 
efetiva em uma segunda infecção. Essa afirmação é 
verdadeira nos casos de infecção por: 

A) Eimeria 
B) Toxoplasma 
C) Trypanosoma 
D) Amblyomma 
E) Neoscaris  

 
27 - Após a ligação com ao ribossoma, interferem na ligação 
do tRNA-aminoacil ao complexo molécula de RNA 
mensageiro\ribossoma, interferindo, por isso, na síntese 
proteica bacteriana nos microorganismos em crescimento 
ou em multiplicação. Isso ocorre na presença de: 

A) Aminoglicosídeos 
B) Cloranfenicol 
C) Quinolonas 
D) Tetraciclinas 
E) Diidroestreptomicinas 

 
28 - Marque a substancia que é um inibidor das enzimas 
metabolizantes de fármacos do citocromo P-450: 

A) Oxitetracilina 
B) Cloranfenicol 
C) Canamicina 
D) Ceftiofur 
E) Sulfamexazol 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Leia os seguintes versos de uma canção de Luís Gonzaga e 
Zé Dantas criada em 1953: 
Vozes da seca 
 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse 
chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

(Disponível em: 
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option= 
com_content&task=view&id=180&Itemid=103. Acesso 
em: 20/5/2015. 
 © Universal Music Publishing MGB Brasil Ltda.) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de muitas palavras da canção terem uma grafia não 
mais utilizada hoje em dia, isto é, correspondente ao 
português antigo, indica que ela foi escrita há muito tempo. 
II. Ainda que tenha sido escrita há mais de sessenta anos, ou 
seja, em 1953, a letra da canção trata de um tema 
extremamente atual. 
III. A letra da canção está escrita em uma variedade não 
padrão do português e ainda hoje muito presente na fala de 
um grande número de brasileiros. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens II e III. 

 
30 - De acordo com o texto, podemos afirmar quanto as 
características da população vitimada pela seca. 
I. Trata-se de pessoas que, embora miseráveis, mantêm seu 
orgulho pessoal e querem retribuir por meio do trabalho os 
benefícios que lhes sejam concedidos pelos governantes. 
II. Trata-se de pessoas que não trabalham e esperam que as 
autoridades públicas resolvam seus problemas por meio de 
subsídio financeiro. 
III. Trata-se de pessoas trabalhadoras, que, em razão das 
condições adversas em que se encontram, não conseguem 
prosperar apenas por meio da disposição que têm para o 
trabalho. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos os itens I e III. 
E) Apenas o item III está correto. 

 

A questão 31 refere-se ao poema seguinte: 
 

Cais matutino 
 

Mercado do peixe, mercado da aurora: 
Cantigas, apelos, pregões e risadas 
À proa dos barcos que chegam de fora. 
 

Cordames e redes dormindo no fundo; 
À popa estendidas, as velas molhadas; 
Foi noite de chuva nos mares do mundo. 
 

Pureza do largo, pureza da aurora. 
Há viscos de sangue no solo da feira. 
Se eu tivesse um barco, partiria agora. 
 

O longe que aspiro no vento salgado 
Tem gosto de um corpo que cintila e cheira 
Para mim sozinho, num mar ignorado. 

 

(In: Ítalo Moriconi, org. Os cem melhores poemas 
brasileiros do século.  
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 47.) 
 

31 - Que palavras são responsáveis respectivamente, pelas 
sugestões visuais, sonoras, táteis e gustativas sobre o local? 

A) sangue, risadas, gosto, molhadas 
B) aurora, cantigas, molhadas, salgado 
C) cintila, pregões, salgado, molhadas 
D) salgado, apelos, sangue, gosto 
E) sangue, gosto, molhadas, salgado 

 
As questões 32 e 33 refere-se a tira seguinte: 

32 - Identifique a figura de linguagem presente nos 
quadrinhos 1 e 2 da tira: 

A) hipérbole 
B) metonímia 
C) eufemismo 
D) onomatopeia 
E) prosopopeia 

 
33 - Analise as seguintes afirmações sobre a comunicação 
entre as personagens. 
I. A tira produz uma realidade machista da nossa sociedade, 
em que a mulher cumpre as tarefas domésticas, enquanto o 
homem cuida de seus interesses particulares. 
II. A mulher provavelmente não entende o que o homem 
disse, porque é muito idosa e já não consegue mais se 
comunicar com eficiência. 
III. A mulher certamente ouve a campainha e entende a 
ordem do homem, mas age de maneira a deixar clara sua 
discordância em relação à atitude dele. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 



 

34 - Identifique a alternativa cujo verbo destacado teve uso 
incorreto no particípio. 

A) Justin Bieber é expulso de sítio arqueológico após 
tentar escalar ruína maia.  

B) Guerra às drogas poderia ter prendido presidentes 
dos EUA, diz pesquisador. 

C) Morre Nicholas Winton, conhecido por ter salvo 
dos nazistas 669 crianças. 

D) Jovens transportando rifle e escopeta são presos em 
torneio de Pokémon nos EUA. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
As questões 35 e 36 referem-se ao anúncio seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do texto é denunciar a situação da área de 
saúde daquele Estado, mostrando que o governo não destina 
mais verbas à saúde porque não prioriza essa área. 
II. Considerando a frase “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, podemos compreender através do enunciado 
principal que o governo prefere fazer uma festa popular com 
queima de fogos, a cuidar da área de saúde do Estado. 
III. A conjunção “OU” no enunciado principal apresenta 
sentido de adição. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
36 - No enunciado “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, há duas orações, que poderiam ser ligadas por 
uma conjunção, transformando-a numa única frase. Qual 
das conjunções a seguir poderia fazer a conexão das 
orações, mantendo o sentido original? 

A) pois 
B) e 
C) não só... mas também 
D) mas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

37 - No período “Contanto que ele participe, pode entrar no 
nosso grupo”, a oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial concessiva 
B) subordinada adverbial condicional 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
38 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Tristeza é proibido. 
B) As receitas seguiram anexas ao envelope. 
C) Até que custou barata a troca dos pneus! 
D) As crianças estavam meio assustadas com o barulho 

da tempestade. 
E) Naquela casa, a alegria era necessária.  

 
39 - A “ênclise” foi empregada corretamente apenas em: 

A) Sempre mandam-me notícias. 
B) O professor que assessorou-me é doutor em 

linguística. 
C) Bons ventos tragam-o! 
D) Enquanto penteava-se, assobiava alegremente. 
E) Não, respondeu-me Eunice, agora não posso ajudá-

la. 
 
40 - Observe o emprego da crase nas frases seguintes: 
I. Gota à gota, retirou o líquido da garrafa. 
II. Dificilmente, compro à prazo. 
III. Comunique nossas decisões à gerência da empresa. 
O emprego está correto: 

A) Apenas em III. 
B) Em I e III. 
C) Em II e III. 
D) Apenas em I. 
E) Em I, II e III. 

 
 
 
 
 
 


