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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material 
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova; 
 O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Rebelde do Sul – Entre bares e livrarias, passeie 
pelos locais favoritos de Paulo Leminski, o 

poeta que é a cara de Curitiba 
 

Paulo Leminski é o “cachorro louco”, o “ex-
estranho”, a “besta dos pinheirais” da literatura 
brasileira. Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o 
colega e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e 
bares da cidade até 1989, ano de sua morte. Por 
beber de fontes tão distintas como o concretismo e 
a poesia japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano. Em 2013 sua obra completa foi 
relançada. Virou best-seller. Desde então, inspirou 
um roteiro oficial pela capital paranaense, onde as 
pessoas ainda se lembram dele apenas como 
“Paulo”. 

“Meu pai era da rua, circulava muito”, conta 
Aurea Leminski, filha do autor. Talvez por isso, está 
na memória de bares como o Bife Sujo e o Bar do 
Stuart, onde era visto usando guardanapos como 
rascunho. Quem recorda é Orlando Azevedo, 
fotógrafo português radicado em Curitiba, que ainda 
guarda uma das “relíquias” consigo. No início dos 
anos 70, Orlando era membro da banda A Chave, 
com quem o poeta colaborou em mais de uma 
ocasião. “Nessa época, Paulo ainda gostava de 
rock” brinca Azevedo, “depois ele conheceu 
Gilberto Gil, Caetano Veloso, e só ouvia MPB.” 

Aurea lembra que a casa da família, no 
bairro Pilarzinho, era o famoso “guruato da 
marginalia” dos anos 1970, onde o autor recebia 
toda a intelectualidade curitibana. Foi essa fama 
que atraiu, certa vez, um jovem Caetano, ao lado 
da também cantora Gal Costa, curiosos atrás do tal 
guru. O encontro rendeu frutos, como a letra da 
canção “Verdura”, escrita por Paulo. 

O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). O 
interesse pela cultura oriental, manifestado nos 
haicais de Distraídos Venceremos (1987), por 
exemplo, foi desenvolvido pelo contato com as 
artes marciais: Leminski era faixa preta em judô, 
que praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 

O poeta saiu pouco de Curitiba. Dizia que 
“pinheiro não se transplanta”. Hoje, é um ícone da 
cidade, homenageado até mesmo em grafites. Nos 
muros do centro e do Largo da Ordem, ainda estão 
plantadas as raízes profundas de sua arte marginal.  
Fonte: Revista Vamos/LATAM, Janeiro de 2018, páginas 30 e 31.  

 
 
 
 

01) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com o texto: 
 
(A) A casa de Paulo Leminski era um ponto de 
encontro de artistas e o poeta recebia até cantores 
famosos como Caetano Veloso e Gal Costa. 
(B) Paulo Leminski era um poeta recluso, que 
não saia muito de sua casa e nem de sua cidade, 
Curitiba.  
(C) O poeta Paulo Leminski não seguia uma 
determinada estética e sua inspiração vinha de 
fontes distintas como o concretismo e os haicais 
japoneses. 
(D) Vários estabelecimentos, públicos e 
privados, que o poeta frequentava ainda funcionam 
em Curitiba. 
(E) O poeta Paulo Leminski também se 
interessava por esportes e por música.  
 
02) Assinale a alternativa correta de acordo com 
o seguinte trecho: “Por beber de fontes tão 
distintas como o concretismo e a poesia 
japonesa de haicais, nunca se ligou a uma 
estética: escrevia como falava – e falava com 
sotaque curitibano”: 
 
(A) O poeta Paulo Leminski negava suas raízes 
curitibanas. 
(B) A poesia de Paulo Leminski é criticada pelo 
uso de uma linguagem informal na escrita e 
caracterizada como uma arte marginal. 
(C) Paulo Leminski falava do jeito curitibano e 
reproduzia esta variedade geográfica em sua 
escrita.  
(D) A obra de Paulo Leminski possui muitas 
influências externas e não representa a arte 
curitibana. 
(E) A fala de Paulo Leminski apresentava traços 
linguísticos de sua faixa etária. 
  
03) Assinale a alternativa cuja palavra apresente 
o(s) mesmo(s) processo(s) de formação de 
palavras presentes na palavra paranaense: 
 
(A) Ex-estranho. 
(B) Transplanta. 
(C) Relançada. 
(D) Plantadas. 
(E) MPB. 
 
04) Assinale a alternativa cuja palavra destacada 
não expresse a mesma circunstância da palavra 
ainda no período: “Nos muros do centro e do 
Largo da Ordem, ainda estão plantadas as 
raízes profundas de sua arte marginal”. 
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(A) Hoje, é um ícone da cidade, homenageado 
até mesmo em grafites. 
(B) Nessa época, Paulo ainda gostava de rock”  
brinca Azevedo, “depois ele conheceu Gilberto Gil, 
Caetano Veloso, e só ouvia MPB”. 
(C) Desde então, inspirou um roteiro oficial pela 
capital paranaense, onde as pessoas ainda se 
lembram dele apenas como “Paulo”. 
(D) Em Curitiba, porém, ele é o amigo, o colega 
e o pai que viveu pelas ruas, livrarias e bares da 
cidade até 1989, ano de sua morte. 
(E) Talvez por isso, está na memória de bares 
como o Bife Sujo e o Bar do Stuart, onde era visto 
usando guardanapos como rascunho.  
 
05) Assinale a alternativa cuja oração 
subordinada em destaque exerça a mesma 
função sintática da oração subordinada 
destacada no período: “Aurea lembra que a 
casa da família, no bairro Pilarzinho, era o 
famoso “guruato da marginalia” dos anos 1970, 
onde o autor recebia toda a intelectualidade 
curitibana”. 
 
(A) Dizia que “pinheiro não se transplanta”.  
(B) Leminski era faixa preta em judô, que 
praticava na academia Kodokan, ainda aberta. 
(C) Quem recorda é Orlando Azevedo, fotógrafo 
português radicado em Curitiba, que ainda guarda 
uma das “relíquias” consigo. 
(D) Foi essa fama que atraiu, certa vez, um 
jovem Caetano, ao lado da também cantora Gal 
Costa, curiosos atrás do tal guru. 
(E) O escritor também era frequente na 
Biblioteca Pública e na Livraria do Chain, onde 
aprofundava a pesquisa que deu início a seu livro 
de prosa experimental, o Catatau (1975). 
 
06) Sabendo que uma compra a prazo custa R$ 
2.376,00 reais. Qual o seu preço à vista com 12% 
de desconto? 
 
(A) R$ 2135,32. 
(B) R$ 2098,88. 
(C) R$ 2072,11. 
(D) R$ 1972,10. 
(E) R$ 1961,14. 
 
07) Dada a sequência 1, 8, 15, ... o sétimo termo 
desta sequência será? 
 
(A) 22.  
(B) 36. 
(C) 43. 
(D) 50. 
(E) 57. 
 
 
 

08) Nome inicial do distrito que veio a tornar-se 
o município de Lidianópolis/PR: 
 
(A) Jandaia do Sul. 
(B) Jardim Alegre do Norte. 
(C) Borrazópolis do Sul. 
(D) Ubá do Sul. 
(E) Ubá do Norte. 
 
09) Partido político ao qual está atualmente 
filiado o deputado federal Rodrigo Maia, atual 
presidente da Câmara Federal em Brasília: 
 
(A) PMDB. 
(B) PSDB. 
(C) PPS. 
(D) PP. 
(E) DEM. 
 
10) Assinale a alternativa correta: 
Animais podem demonstrar perversão do 
apetite ou “apetite depravado”. Nesse aspecto, 
das palavras abaixo, qual é sinônimo desse 
comportamento? 
  
(A)  anorexia. 
(B)  pirexia. 
(C)  parorexia. 
(D)  acoria. 
(E)  orexia. 
 
11) Assinale a alternativa correta: 
Qual das opções abaixo refere-se a uma 
enfermidade parasitária causada por 
protozoário, provocando abortamento em vacas 
leiteiras? 
 
(A)  leucose. 
(B)  neosporose. 
(C)  brucelose. 
(D)  anaplasmose. 
(E)  tuberculose. 
  
12) Assinale a alternativa correta: 
Bovinos em exposições agropecuárias são 
animais propensos a desenvolverem acidose 
ruminal pelo grande consumo de carbohidratos 
e a pouca ingestão de forrageiras. Por causa 
desse distúrbio rumenal, originam-se 
substâncias vasoativas de natureza isquêmica. 
Uma das consequências é o surgimento de uma 
outra enfermidade. Qual é ela? 
 
(A)  abomasite. 
(B)  reticutite. 
(C)  esplenite. 
(D)  laminite. 
(E)  timpanismo. 
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13) Assinale a alternativa correta: 
Das raças abaixo, qual é a mais vulnerável a 
apresentar a hipocalcemia da vaca parturiente? 
 
(A)  Angus. 
(B)  Caracu. 
(C)  Jersey. 
(D)  Girolando. 
(E)  Holandesa. 
 
14) Assinale a alternativa incorreta: 
A papilomatose é causa de prejuízos 
econômicos porque deprecia o couro dos 
animais afetados e prejudica a aparência na 
hora de transações comerciais. No caso de 
bovinos, de acordo com a superfície, a forma ou 
a região onde se desenvolvem, os papilomas 
podem ser classificados em: 
 
(A)  escamosos. 
(B)  frangíveis. 
(C)  mucosos. 
(D)  pedunculares. 
(E)  planos. 
 
15) Leia os enunciados abaixo relativo as 
atribuições do Serviço de Inspeção Municipal 
(SIM): 
 
O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) é 
fundamental no controle e erradicação da 
Brucelose e da Tuberculose, visando melhorar a 
eficácia das ações de vigilância sanitária e 
protegendo a saúde pública. Nesse contexto, 
são atribuições específicas do médico 
veterinário do SIM: 
 
I - acompanhar o abate sanitário de bovinos 
identificados como positivos para Brucelose e 
Tuberculose, cumprindo os procedimentos 
higiênico-sanitários e fazendo o julgamento com 
destinação de carcaças e vísceras, conforme 
previsto na legislação pertinente. 
II - colher e encaminhar, para diagnóstico 
laboratorial, material para vigilância sanitária de 
Brucelose e Tuberculose bovina, conforme 
orientação e procedimentos normativos. 
III - comunicar aos órgãos competentes, os 
achados post mortem, em carcaças e vísceras, 
sugestivos de Brucelose e Tuberculose em 
bovinos. 
IV - o profissional habilitado deve realizar os 
testes de rotina para o diagnóstico de 
Tuberculose, tais como o teste cervical simples, 
o teste da prega caudal e o teste cervical 
comparativo, sendo que esse último também é 
utilizado como teste confirmatório. 
V - fêmeas bovinas submetidas a teste de 
diagnóstico de Tuberculose, pelo médico 

veterinário oficial, no intervalo de quinze dias 
antes até quinze dias depois do parto ou aborto, 
cujos resultados sejam negativos, deverão ser 
retestadas entre sessenta e noventa dias após o 
parto ou aborto, obedecendo a um intervalo 
mínimo de sessenta dias entre testes. 
VI - o médico veterinário habilitado deverá 
notificar oficialmente os resultados positivos e 
inconclusivos da Tuberculose até dez dias úteis 
à unidade local do serviço veterinário estadual 
do município ou regional onde se encontra a 
propriedade rural atendida. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A)  Todas estão corretas. 
(B)  Todas estão incorretas. 
(C)  Estão corretas somente I, II e III. 
(D)  Estão corretas III, IV, V e VI. 
(E)  Estão corretas I, II, III, IV e V. 
 
16) Assinale a alternativa correta:  
O uso adequado e ético da ocitocina sintética 
em pecuária leiteira auxilia no tratamento de 
casos onde a mastite é catarral aguda. Esse 
produto, quando corretamente utilizado, pode 
potencializar, ainda mais, o antibiótico 
intramamário porque promove uma melhor 
ejeção de qual tipo de leite? 
   
(A)  leite de ordenha. 
(B)  leite residual. 
(C)  leite complementar. 
(D)  leite plasmático. 
(E)  leite exógeno. 
 
17) Assinale a alternativa correta: 
O “foot rot” em pequenos ruminantes é causado 
pela associação sinérgica de, pelo menos, duas 
bactérias. Quais são elas? 
  
(A)  Dichelobacter nodosus e Fusobacterium 
necrophorum. 
(B)  Pseudomonas aeruginosa e Dichelobacter 
nodosus. 
(C)  Micrococcus indolicus e Pseudomonas 
aeruginosa. 
(D)  Trueperella pyogenes e Pseudomonas 
aeruginosa. 
(E)  Fusobacterium necrophorum e Pasteurella 
multocida. 
 
18) Assinale a alternativa correta: 
Em suinocultura, o conjunto de procedimentos 
técnicos que objetiva, de forma direta e indireta, 
prevenir, diminuir e controlar os desafios 
gerados na produção de animais, frente aos 
agentes patogênicos impactantes na 
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produtividade dos rebanhos e/ou na saúde dos 
consumidores dos produtos chama-se: 
 
(A)  epidemiologia. 
(B)  vigilância epidemiológica. 
(C)  biosseguridade. 
(D)  biomonitoramento. 
(E)  inquérito epidemiológico. 
 
19) Assinale a alternativa correta: 
Prova qualitativa ou teste padrão, também 
chamado “teste de Coggins”, realizada de forma 
rotineira para detectar equinos infectados pelo 
agente da Anemia Infecciosa Equina (AIE) é o 
(a): 
 
(A)  imunodifusão em gel de Agar (IDGA). 
(B)  imunoblot ou dot blot. 
(C)  reação em cadeia da polimerase (PCR). 
(D)  pesquisa de sideroleucócitos. 
(E)  eletroforese. 
 
20) Considere os enunciados abaixo relativos 
aos serviços oficiais de Inspeção Post Mortem 
de Bovídeos, Ovinos e Caprinos: 
 
I - Bovinos acometidos por hemoglobinúria 
bacilar, varíola, septicemia hemorrágica e febre 
catarral maligna devem ter suas carcaças, 
órgãos e vísceras condenadas pelo médico 
veterinário do serviço de inspeção. 
II - Na cisticercose bovina devem ser 
condenadas as carcaças com infecções 
intensas por Cysticercus bovis, entendendo-se 
que a infecção intensa é quando são 
encontrados 2 (dois) ou mais cistos, viáveis ou 
calcificados, localizados em 3 (três) locais de 
eleição, sendo que obrigatoriamente 1 (um) 
local deve ser a musculatura da carcaça. 
III - Na cisticercose ovina devem ser 
condenadas as carcaças com infecções 
intensas pelo Cysticercus ovis, entendendo-se 
por infecção intensa quando são encontrados 
cistos localizados em 2 (dois) ou mais locais de 
eleição, como masseteres, língua, esôfago ou 
coração, sendo que obrigatoriamente 1 (um) 
local deve ser a musculatura da carcaça. 
IV - Nos caprinos e ovinos devem ser 
condenadas as carcaças de animais portadores 
de Coenurus cerebralis, quando acompanhadas 
de caquexia. 
V - Devem ser condenadas as carcaças de 
caprinos e ovinos que apresentem lesões de 
linfadenite caseosa em linfonodos de distintas 
regiões, com ou sem comprometimento do 
estado geral da carcaça. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 

(A)  somente I e II estão corretas. 
(B)  somente II, III estão corretas. 
(C)  somente III, IV e V estão corretas. 
(D)  todas estão corretas. 
(E)  todas estão incorretas. 
 
21) Assinale a alternativa correta: 
O elemento mineral crítico e de maior 
representatividade na etiopatogenia da 
urolitíase em pequenos ruminantes é o: 
 
(A)  fósforo. 
(B)  manganês. 
(C)  sódio. 
(D) cloro. 
(E)  cálcio. 
 
22) Os estabelecimentos de ovos e derivados 
devem executar procedimentos, que sempre 
serão verificados pelo Serviço de Inspeção, 
realizada por médico veterinário. Nesse sentido, 
leia os enunciados abaixo: 
 
I - Os ovos destinados ao consumo humano 
devem ser classificados em ovos de categorias 
“A” e “B”, de acordo com as suas 
características qualitativas. 
II - Os ovos da categoria “A” devem apresentar 
casca e cutícula de forma normal, lisa, limpas, 
intactas; câmara de ar com altura não superior a 
6 mm (seis milímetros) e imóvel; gema visível à 
ovoscopia, somente sob a forma de sombra, 
sem contorno aparente, movendo-se 
ligeiramente em caso de rotação do ovo, mas 
regressando à posição central; clara límpida e 
translúcida, consistente, sem manchas ou 
turvação e com as calazas intactas e cicatrícula 
com desenvolvimento imperceptível. 
III - Os ovos que apresentem manchas 
sanguíneas pequenas e pouco numerosas na 
clara e na gema podem ser classificados como 
categoria “A”, de acordo com a análise do 
médico veterinário.  
IV - Os ovos da categoria “B” serão destinados 
exclusivamente à industrialização. 
V - Os ovos limpos trincados ou quebrados que 
apresentem a membrana testácea intacta devem 
ser destinados para a industrialização, tão 
rapidamente quanto possível. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A)  Somente I e II estão corretas. 
(B)  Somente II, III e IV estão corretas. 
(C)  Somente I, II, III e V estão corretas. 
(D)  Somente II, IV e V estão corretas. 
(E)  Somente I, II, IV e V estão corretas. 
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23) Assinale a alternativa correta: 
Enfermidade das aves conhecida por diarreia 
branca, com alta taxa de mortalidade, causada 
por uma bactéria do gênero Salmonella, 
acometendo pintos novos e às vezes também 
galinhas adultas A contaminação ocorre 
principalmente pelos animais portadores, 
através dos ovos ou incubadoras contaminadas 
com a bactéria. As aves doentes apresentam 
sintomas como, tristeza, respiração dificultada e 
arrepiamento das pernas. Os pintinhos doentes 
se amontoam com frio, asas caídas, cabeça 
pesada, sonolência e anorexia. As fezes são 
notadamente esbranquiçadas aderidas ao redor 
da cloaca. Para se prevenir a doença deve-se 
fazer testes rotineiros das matrizes para se 
estabelecer um lote livre da infecção; higiene e 
desinfecção dos galinheiros; manter lotes da 
mesma idade, principalmente durante as 
primeiras semanas de vida; eliminação das 
matrizes e pintinhos portadores da doença, os 
quais devem ser incinerados e enterrados. O 
tratamento pode ser feito sob orientação 
veterinária, a base de antibióticos. A melhor 
maneira de combater a doença, contudo, 
continua sendo a prevenção, por causa das 
altas taxas de mortalidade e custo do 
tratamento. Qual é essa doença? 
 
(A)  Cólera aviária. 
(B)  Colibacilose. 
(C)  Eimeriose. 
(D)  Pulorose. 
(E)  Bronquite infecciosa. 
 
24) Assinale a única alternativa correta: 
Atualmente, em várias cidades paranaenses, o 
cenário urbano demonstra muitos cães errantes, 
originados pelo abandono e ausência de guarda 
responsável. Além disso, há evidente falta de 
políticas públicas para o controle de natalidade 
com castração e respectiva adoção. Esses 
animais representam um sério problema de 
saúde pública, pois podem veicular e 
disseminar enfermidades, algumas de 
característica zoonótica. Ainda, esses próprios 
cães podem transmitir doenças entre eles, pois 
quase sempre não são vacinados. Uma dessas 
enfermidades presente nesses animais, tem 
uma sintomatologia típica que facilita o 
diagnóstico clínico do médico veterinário para 
estabelecer, principalmente, medidas 
profiláticas nos municípios. A enfermidade em 
questão é caracterizada por diferentes fases, 
que não necessariamente precisam ocorrer no 
mesmo animal: fase digestiva, respiratória e 
neurológica. A fase digestiva se caracteriza por 
apatia, febre, vômito, diarreia aquosa e 
desidratação. A fase respiratória é caracterizada 

por anorexia, febre, dispneia, secreção nasal e 
ocular. A fase neurológica, normalmente a mais 
complicada e difícil de reverter, caracteriza-se 
por apatia, anorexia, febre, mioclonias com 
tiques e espasmos musculares, ataxia com 
incoordenação motora, convulsões, paralisia e 
atrofia muscular. Outros sinais característicos 
da doença são as pústulas abdominais que 
ocorrem nas camadas mais superficiais da pele. 
Qual é essa enfermidade canina? 
 
(A)  Botulismo. 
(B)  “Síndrome da cauda equina”. 
(C)  Cinomose. 
(D)  Parvovirose. 
(E)  Dirofilariose. 
 
25) Assinale a única alternativa incorreta:  
O médico veterinário é um agente público 
importante na preservação da saúde da 
população. Nesse contexto, dentro das 
atividades sanitaristas e fiscalizadoras, compete 
a esse profissional, participar, orientar, executar, 
supervisionar e responder tecnicamente por 
atividades de vigilância sanitária por meio de 
diversas ações, tais como: 
 
(A)  fiscalização zoosanitária em imóveis 
comerciais ou residenciais, atendendo às denúncias 
de maus tratos aos animais, de irregularidades no 
saneamento ambiental, bem como o manejo 
populacional de cães e gatos. 
(B)  fiscalização de estabelecimentos de 
interesse a saúde de bens de consumo: indústria, 
distribuição/comércio e consumo de alimentos tais 
como, cozinhas industriais, hipermercados, 
supermercados, refeitórios, açougues, abatedouros 
de animais, exceto bares, lanchonetes, ambulantes 
e congêneres. 
(C)  fiscalização da implantação do plano de 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, 
animal ou humana, para os resíduos de origem 
biológico, da destinação de cadáveres e carcaças, 
dos produtos químicos, físicos ou inertes. 
(D)  fiscalização de ação integrada com a 
vigilância epidemiológica em surtos alimentares e 
outros agravos, transmissíveis ou não, como 
também no controle de zoonoses emergentes e re-
emergentes e nas campanhas de imunização e, 
ainda, no controle integrado de vetores e roedores. 
(E)  O Médico Veterinário atuante na área Saúde 
Pública, quando passa a ocupar um cargo de 
gestão, pode contribuir de forma significativa para a 
consolidação do Serviço Único de Saúde (SUS), 
através de sua participação ativa em comissões 
intergestores, junto a Secretarias de Saúde, 
coordenando atividades de Vigilância em Saúde e 
de Centros de Controle de Zoonoses. 
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26) Assinale a alternativa correta: 
Em hematologia veterinária a proteína 
mensurada para avaliação da reação de fase 
aguda em ruminantes, sendo de facilidade 
analítica e rapidez na obtenção dos resultados é 
a(o): 
 
(A)  protrombina. 
(B)  reticulócito. 
(C)  hematócrito. 
(D) isoleucina. 
(E)  fibrinogênio. 
 
27) Qual é das alternativas abaixo a única que 
está incorreta?  
    
(A)  Em bovinos, os primeiros sinais da fluorose 
aparecem nos dentes incisivos e se caracterizam 
por perda do brilho normal, mosqueamento, 
erosões do esmalte, hipoplasia e desgaste anormal, 
a ponto de reduzir o tamanho dos dentes a 
pequenos tocos. Nos ossos, o acúmulo excessivo 
de flúor causa exostoses, aumento do volume e 
densidade e redução da resistência óssea.  
(B)  A leishmaniose é uma doença causada por 
um protozoário que pode acometer homens, cães, e 
outros animais. O número de casos positivos e a 
preocupação com a enfermidade têm aumentado 
nos últimos anos e, como consequência, esta 
doença adquiriu grande importância no cenário 
epidemiológico do Paraná, por se tratar de uma 
zoonose. 
(C)  O Garrotilho em equinos é considerado 
enfermidade infecciosa e contagiosa, com descarga 
purulenta causada pela infecção de Streptococcus 
equi, com foco principal no trato respiratório 
superior dos equídeos e abscedação dos linfonodos 
adjacentes. O animal afetado pode permanecer 
com seu pescoço em extensão, mostrando- se por 
vezes relutante em deglutir, podendo, inclusive, 
apresentar tosse e espirros que fazem escorrer ou 
expulsar violentamente o pus nasal.  
(D)  Para purificar a água ao consumo humano 
recomenda-se colocar 2 a 4 gotas de hipofosfato de 
potássio para cada 1 (um) litro de água. Na zona 
rural, principalmente, essa solução deve ser 
guardada dentro de um recipiente não transparente, 
como um pote de barro ou uma garrafa térmica, por 
exemplo, visando preservar a saúde pública dos 
moradores.  
(E)  A salmonelose é uma doença infecciosa que 
atinge, principalmente, suínos jovens. Manifesta-se 
por septicemia e enterite aguda ou crônica, mas, 
muitas vezes, a infecção é inaparente. A 
apresentação clínica e a gravidade dos sinais 
clínicos dependem das condições de resistência 
dos animais e da virulência da cepa.  
 

28) Nas ações do médico veterinário, em 
atividades profissionais peculiares a sanidade 
animal, há situações onde se faz obrigatória a 
coordenação na realização de exposições e 
feiras agropecuárias, bem como elaborar, 
supervisionar e executar programas de 
fiscalização, envolvendo trânsito de animais e 
produtos de origem animal. Nestas situações é 
preciso cumprimento normativo de amparo 
técnico. Assim sendo, qual das alternativas 
abaixo está incorreta? 
 
(A)  Para participarem de exposições ou feiras 
agropecuárias, os atestados sanitários, devem ser 
emitidos na origem e estar devidamente assinados 
por médico veterinário, constando data, assinatura 
e o carimbo com indicação do nome legível e 
registro do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária (CRMV), bem como a identificação 
individual dos animais. 
(B)  Para participar de uma exposição ou feira 
agropecuária, os animais acima de três meses de 
idade não poderão ser movimentados sem a 
comprovação de, no mínimo, uma vacinação contra 
a Febre Aftosa. 
(C)  Os bovinos provenientes de zonas livres de 
Febre Aftosa, onde não se pratica vacinação, 
deverão ser previamente vacinados para 
participarem de uma exposição agropecuária. A 
movimentação desses animais somente será 
autorizada após transcorridos, no mínimo, 14 dias 
da vacinação, sem prejuízo de outras exigências 
zoosanitárias estabelecidas pelo Ministério da 
Agricultura, Abastecimento e Pecuária (MAPA). 
(D)  Numa exposição ou feira agropecuária, para 
participação em leilões de gado geral, realizados 
dentro do recinto oficial do evento, deverão ser 
cumpridas as mesmas exigências para os animais 
expostos e comercializados. 
(E)  Nas atuações de defesa sanitária animal, 
para ingressar num evento agropecuário, todos os 
animais deverão estar acompanhados da Guia de 
Trânsito Animal (GTA), incluindo as espécies canina 
e felina. 
 
29) Assinale a alternativa correta: 
Os mosquitos considerados vetores primários e 
secundários na transmissão da febre amarela 
silvestre no Brasil são, respectivamente, de qual 
Gênero? 
 
(A)  Haemagogus e Sabethes. 
(B)  Anopheles e Lutzomyia. 
(C)  Lutzomyia e Haemagogus. 
(D)  Simuliidae e Anastrepha. 
(E)  Ceratitis e Anastrepha. 
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30) Assinale a alternativa correta: 
Os bovinos com essa micotoxicose podem 
apresentar distúrbios neurológicos como 
incoordenação, convulsões, quedas 
espontâneas e permanecerem em decúbito com 
os membros estendidos. Os sinais clínicos 
podem ser exacerbados por estímulos externos 
ou quando os animais são induzidos a esforço 
físico. Alguns bovinos podem demonstrar 
tremores musculares, hipermetria e aumento da 
base de sustentação com desequilíbrio e 
hiperexcitabilidade. A ingestão de espigas de 
milho mofadas, assim como os subprodutos do 
milho contaminados, constitui fonte comum 
dessa micotoxicose. Além disso, e enfermidade 
pode ser causada por Phalaris angusta, 
Ipomoea asarifolia e Paspalum spp. quando 
infectados por Claviceps paspali. Qual é ela? 
 
(A)  saturnismo. 
(B)  “síndrome tremorgênica”. 
(C)  “síndrome distérmica”. 
(D)  “síndrome atênica”. 
(E)  poliencefalomalácia. 
 
 


