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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 
40 (quarenta) 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 4 (quatro) 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 em momento algum; 

 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:  
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NÓS, OS LINCHADORES 
 

Paulo Roberto Pires 
Jornalista e professor de Comunicação da UFRJ 

 
De Curitiba às mais longínquas periferias, 

grassa entre nós a ideia de que a vingança é 
mais rápida e eficiente do que a Justiça — e, por 
isso, deve substituí-la para salvar a pátria, o 
patrimônio ou a honra. Porteira aberta para a 
barbárie, esse princípio muitas vezes prevalece 
por meio de ardis perfeitamente legais, mas é 
mais frequente que se faça valer com paus e 
pedras. Tradição subterrânea do país abençoado 
por Deus e bonito por natureza, a cultura do 
linchamento é examinada em incômodos 
detalhes em A primeira pedra, documentário de 
Vladimir Seixas disponível no Futura Play. 

O assunto é complexo e desconcertante. 
O ódio que aflora num linchamento certamente 
tem origem nos abismos sociais que se 
aprofundam sob a perversa orientação 
demofóbica que há muito define os que mandam. 
É fato que, quanto mais desassistido, mais 
vulnerável o cidadão está à ideia de fazer justiça 
com as próprias mãos — e, é claro, também de 
sofrê-la. Mas o horror não se explica apenas por 
conjunturas históricas e sociais: é no fator 
humano que está o busílis. Quando se instala a 
lei de talião, do olho por olho, a distância da 
palavra ao ato é menor do que se pode imaginar, 
como demonstram sobreviventes, parentes de 
vítimas, intelectuais e anônimos “cidadãos de 
bem” ouvidos no documentário. 

“Se eu fosse atingida por uma violência, 
assassinassem um filho meu, eu ia ter vontade 
de fazer justiça com as próprias mãos”, diz uma 
mulher, em off, num depoimento que abre o filme. 
“Eu sou uma cidadã de bem. Eu sou inclusive da 
área da saúde, então eu deveria zelar sempre 
pela vida. Mas, se fosse atingida, teria um 
espírito vingativo.” Tem-se aí a medida da 
profundidade do buraco: cidadãos partem para o 
crime acreditando-se perfeitamente conformes à 
lei e à ordem. 

José de Souza Martins, sociólogo da USP 
que há 30 anos estuda o tema e é consultor de A 
primeira pedra, calcula que cerca de 1 milhão de 
brasileiros tenham se envolvido em algum 
linchamento — hoje se acredita que uma pessoa 
por dia seja emboscada dessa forma. Trata-se de 
um ritual que vai além da explosão vingativa: não 
basta exterminar, é preciso supliciar a vítima. E, 
tão importante quanto sua imolação, é expor esse 
sofrimento de modo ritual, como se 
fundamentasse o exemplo. 

Cleidenilson Pereira não tinha 
antecedentes criminais quando, aos 29 anos, 
tentou assaltar um botequim na periferia de São 

Luís, no Maranhão. Pego pela vizinhança, foi 
despido, amarrado a um poste e espancado até a 
morte. Mais sorte teve André Luiz Ribeiro. 
Confundido com o assaltante de um outro bar, 
este em São Paulo, foi preso por pai e filho, 
donos do estabelecimento, e apanhou até ser 
salvo por bombeiros — que resolveram dar 
crédito a seus apelos de inocência quando 
provou, numa inusitada aula sobre Revolução 
Francesa, que ganhava a vida como professor de 
história. 

A popularização das redes sociais e a 
onipresença de câmeras em qualquer tempo e 
lugar só potencializaram a cultura do 
linchamento. Foi uma notícia falsa, a princípio 
postada no Facebook, que sentenciou Fabiane 
Maria de Jesus, que tinha 33 anos. Confundida 
com uma sequestradora de crianças, a dona de 
casa foi massacrada num bairro pobre do 
balneário paulista do Guarujá. De um grupo de 
WhatsApp veio o veredicto sobre Luiz Aurélio de 
Paula e sua mulher, também acusados de 
sequestrar menores. A mensagem trazia o áudio 
do pai de uma criança supostamente abordada e 
a foto do casal. Encurralados por centenas de 
pessoas em Araruama, no litoral fluminense, 
foram salvos por guardas civis. O carro deles foi 
incendiado. 

O caldo em que fervem notícias falsas, 
afrontas aos direitos humanos e incitação à 
violência alimenta as turbas de linchadores que 
clamam por justiça. 

E, não por acaso, nutre as propostas de 
governo do inominável candidato à 
Presidência. A primeira pedra faz ver melhor o 
presente e projeta uma distopia tenebrosa, que 
deve ser combatida sem relativismos. “Cidadãos 
de bem”, um número significativo deles, parecem 
dispostos a referendar como política de Estado o 
que nesse documentário essencial é mostrado 
como o que de fato é: um crime bárbaro e sem 
atenuantes. 
 
Adaptação: https://epoca.globo.com/paulo-
roberto-pires/nos-os-linchadores-22855210, 
acesso em 12 de jul. de 2018.  
 
01) O texto “Nós, os linchadores” trata, 
prioritariamente: 
 
(A) De um determinado candidato à 
presidência que argumenta em favor da violência. 
(B) Do documentário de Vladimir Seixas “A 
primeira pedra”, disponível no Futura Play.  
(C) Dos linchamentos como vingança em que 
não basta exterminar, segundo Pires, é preciso 
supliciar.  
(D) Da ineficiência da justiça no Brasil. 
(E) Das notícias falsas e da incitação à 

https://epoca.globo.com/paulo-roberto-pires/nos-os-linchadores-22855210
https://epoca.globo.com/paulo-roberto-pires/nos-os-linchadores-22855210
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violência.  
  
02) De acordo com o texto OS CIDADÃOS DO 
BEM: 
 
(A) São ouvidos no documentário e se 
definem como aqueles defendem o linchamento e 
à “justiça feita pelas próprias mãos”.  
(B) São os profissionais da saúde que salvam 
vidas.    
(C) São as vítimas de linchamentos. 
(D) São os jornalistas que não incitam a 
violência e não defendem  a justiça pelas próprias 
mãos.  
(E) São pessoas que só fazem o bem.   
 
03) O verbo sublinhado no período “A 
popularização das redes sociais e a 
onipresença de câmeras em qualquer tempo e 
lugar só potencializaram a cultura do 
linchamento” classifica-se quanto à regência 
verbal como: 
 
(A) Verbo transitivo direto e indireto. 
(B) Verbo de ligação. 
(C) Verbo transitivo indireto. 
(D) Verbo transitivo direto.   
(E)      Verbo intransitivo. 
 
04) Marque a alternativa em que as palavras 
sublinhadas, no período “Mas, se fosse 
atingida, teria um espírito vingativo”, estão 
corretamente classificadas quanto às classes 
de palavras, na ordem em que aparecem: 
 
(A) Conjunção, artigo indefinido. 
(B) Conjunção, preposição, artigo indefinido. 
(C) Conjunção, advérbio de tempo, 
preposição.  
(D) Verbo, artigo definido, conjunção. 
(E) Conjunção adversativa, artigo indefinido, 
adjetivo. 
  
05) A palavra acentuada pela mesma razão 
que violência é: 
 
(A) Câmera.  
(B)  Presidência. 
(C)  Além. 
(D) Inominável. 
(E)  Política. 
 
06) Dada uma matriz A triangular superior e 
uma matriz B diagonal a multiplicação destas 
matrizes, ou seja,  AB resultará em uma matriz 
do tipo? 
 
(A) Identidade. 
(B) Triangular Inferior. 

(C) Diagonal. 
(D) Triangular Superior. 
(E) Nula. 
 

07) Dado o sistema linear  

  
 Os valores para x, y e z respectivamente são? 
 

(A)   

 

(B)   

 

(C)  

 

(D)  

 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
  
08) Sendo A(2,4) e B(-1,3) pontos no plano 
cartesiano. Qual a distancia entre A e B? 
 

(A) . 

(B) .  

(C) . 

(D) .  

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
09) A expressão 
 

  

 
Resultará em qual valor numérico? 
 
(A) 2. 
(B)  1. 
(C)  0. 
(D)  -1. 
(E)  -2. 
 
10) Um reservatório de água tem 4m de altura, 
6m de comprimento e 5m de largura. E 
sabendo que esta faltando 20% para 
completar sua armazenagem máxima, quantos 
litros de água possui este reservatório no 
momento: 
 
(A)  76000 litros.  
(B)  96000 litros. 
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(C)  102000 litros. 
(D)  104000 litros. 
(E)  106000 litros. 
 
11) Assinale a alternativa que contenha a 
combinação de teclas de atalho do Microsoft 
Windows XP que exibe as propriedades do 
objeto selecionado: 
 
(A)  Ctrl + Esc 
(B)  Alt + Esc 
(C)  Alt + Enter 
(D)  Ctrl + A 
(E)  Alt + Tab 
 
12) Análise a planilha do Microsoft Office 
Excel 2007 abaixo: 

 
Assinale a alternativa que contenha as 
fórmulas utilizadas nas células D9 e B13, 
respectivamente: 
 
(A)  =SOMA(D2:D7) e =MÉDIA(B9:D9), 
respectivamente.  
(B)  =MÉDIA(D2:D7) e =MÉDIA(B9:D9), 
respectivamente. 
(C)  =SOMA(D2:D7) e =SOMA(D2:D7), 
respectivamente. 
(D)  =SOMA(D2;D5:D7) e =MÉDIA(B9;D9), 
respectivamente. 
(E)  =SOMA(D2;D7) e =MÉDIA(B9;D9), 
respectivamente. 
  
13) Assinale a alternativa que contenha as 
portas padrão dos protocolos POP3 (Post 
Office Protocol Version 3) e STMP (Simple Mail 
Transfer Protocol) utilizados no Correio 
Eletrônico Outlook, respectivamente: 
 
(A)  POP3 porta 566 e SMTP porta 995, 
respectivamente. 
(B)  POP3 porta 995 e SMTP porta 558, 

respectivamente. 
(C)  POP3 porta 993 e SMTP porta 206, 
respectivamente. 
(D)  POP3 porta 993 e SMTP porta 465, 
respectivamente. 
(E)  POP3 porta 995 e SMTP porta 465, 
respectivamente. 
 
14) Assinale a alternativa que contenha a 
combinação de teclas de atalhos utilizado no 
Bloco de Notas do Sistema Operacional 
Windows XP que execute a função 
“Substituir”: 
 
(A)  Ctrl + D 
(B)  Alt + H 
(C)  Alt + F 
(D)  Ctrl + H 
(E)  Ctrl + G 
 
15) Análise a planilha do Microsoft Office 
Excel 2007 abaixo: 
 

 
Assinale a alternativa que contenha a fórmula 
utilizada na célula B9 da figura acima: 
 
(A)  =(MÉDIA(B2;B7)*(MÉDIA(C2;C7))) 
(B)  =(MÉDIA(B2:B7)*(MÉDIA(C2:C7))) 
(C)  =(SOMA(B2:B7)*(MÉDIA(C2:C7))) 
(D)  =(MÉDIA(B2:B7)*(SOMA(C2:C7))) 
(E)  =(SOMA(B2:B7)*(SOMA(C2:C7))) 
 
16) Dentre as cidades turísticas abaixo, 
assinale aquela que NÃO fica no Estado do 
Paraná: 
 
(A) Antonina. 
(B) Lapa. 
(C) Foz do Iguaçu. 
(D) Petrópolis. 
(E) Tibagi. 
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17) Dentre as cidades abaixo, identifique a 
única que está localizada na região Oeste do 
Estado do Paraná: 
 
(A) Castro. 
(B) Altônia. 
(C) Sengés. 
(D) Prudentópolis. 
(E) Bela Vista do Paraíso. 
 
18) No cenário cultural brasileiro, Deborah 
Colker é grande destaque na(s): 
 
(A) Novelas. 
(B) Artes Plásticas. 
(C) Arquitetura. 
(D) Música. 
(E) Dança. 
 
19) A Polícia Federal, órgão de relevante 
atuação nacional, atualmente está 
subordinada: 
 
(A) Ao Ministério da Justiça. 
(B) Ao Ministério dos Direitos Humanos. 
(C) Ao Ministério Extraordinário da Segurança 
Pública. 
(D) Ao Ministério do Trabalho. 
(E) Ao Ministério dos Agentes Federais. 
 
20) Jair Bolsonaro, candidato à Presidência da 
República do Brasil, é militar da reserva do 
Exército Brasileiro, com a patente de: 
 
(A) Capitão. 
(B) Cabo. 
(C) Tenente. 
(D) Major. 
(E) General. 
 
21) Assinale a alternativa correta: 
 
A paraqueratose em suínos é caracterizada 
por um quadro clínico-patológico evidente, 
sendo provocada, na maioria dos casos, pela 
carência do mineral zinco. Além da deficiência 
desse mineral, a enfermidade pode, ainda, ser 
exacerbada pela presença, nas rações dos 
animais, de altos teores de outro elemento 
mineral que antagoniza o zinco. Qual é esse 
antagonista? 
 
(A)  Alumínio. 
(B)  Cálcio. 
(C)  Fósforo. 
(D)  Magnésio. 
(E)  Manganês. 
 
 

22) Assinale a alternativa correta: 
 
Em ovinos, a função primordial do apêndice 
vermiforme é: 
 
(A)  Espalhar o sêmen no momento da 
ejaculação para facilitar a penetração na cérvix 
ou cérvice uterina e depositar os 
espermatozoides. 
(B)  Compactar as fezes no intestino grosso 
para auxiliar no peristaltismo promovendo a 
defecação.  
(C)  Absorver os nutrientes advindos da 
absorção intestinal, promovendo equilíbrio 
hidroeletrolítico no íleo. 
(D)  Eliminar os resíduos alimentares 
excedentes através da eliminação pelo intestino 
grosso, no ceco e colón descendente de 
cordeiros. 
(E)  Produzir células killer para aumentar a 
imunidade uterina, favorecendo a maturação do 
óvulo.      
  
23) Assinale a alternativa correta: 
 
Em dias, a gestação da fêmea suína é, em 
média: 
 
(A)  63. 
(B)  114. 
(C)  150. 
(D)  180. 
(E)  210. 
 
24) Assinale a alternativa correta: 
 
Nos animais mamíferos, o mecanismo da 
respiração pulmonar que ocorre no interior 
dos alvéolos pulmonares e consiste na troca 
do sangue venoso, que é rico em gás 
carbônico, em sangue arterial, que é rico em 
oxigênio, recebe o nome de: 
 
(A)  hemocaterese. 
(B)  hemotermia. 
(C)  hematose. 
(D)  hemoptise. 
(E)  hemolipase. 
 
25) Assinale a alternativa correta: 
 
A organela localizada na região frontal da 
cabeça do espermatozoide de touros, 
contendo enzimas hidrolíticas e digestivas 
essenciais à sua penetração no ovócito e a 
respectiva fertilização chama-se: 
 
(A)  núcleo. 
(B)  centríolo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
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(C)  flagelo. 
(D)  bainha mitocondrial. 
(E)  acrossomo. 
 
26) Assinale a alternativa correta: 
 
O principal agente causador da acidose lática 
rumenal em bovinos, bem como da acidose 
metabólica digestiva, em decorrência da 
acentuada produção de lactato, quando a 
dieta é muito rica em amido ou pobre em fibra 
efetiva é o: 
 
(A)  Prevotella ruminicola. 
(B)  Ruminobacter ammylophilus. 
(C)  Selenomonas ruminatium. 
(D)  Ruminococcus albus. 
(E)  Streptococcus bovis. 
 
27) Assinale a alternativa correta: 
 
A Lei 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR) traz diversos conceitos para 
se entender, plenamente, quem pode ou não 
ser considerado como consumidor. Porém, no 
conceito básico disposto logo no início da 
referida legislação, há algumas restrições. 
Sendo assim, analise os itens de I a IV 
adiante: 
 
I - Qualquer pessoa pode ser considerada 
como consumidora. 
II - Destinatário final de produto ou serviço é 
considerado como consumidor. 
III - Pessoas físicas podem ser consideradas 
como consumidoras. 
IV - Pessoas jurídicas podem ser 
consideradas como consumidoras mesmo 
quando comprarem produtos para revender 
aos seus clientes. 
 
Diante do exposto, escolha a alternativa 
correta: 
 
(A)  As afirmações dos itens I e II estão de 
acordo com a legislação. 
(B)  As afirmações dos itens II e III estão de 
acordo com a legislação. 
(C)  As afirmações dos itens II e IV estão de 
acordo com a legislação. 
(D)  As afirmações dos itens III e IV estão de 
acordo com a legislação. 
(E)  As afirmações dos itens II, III e IV estão 
de acordo com a legislação. 
 
28) Assinale a alternativa correta: 
 
Para tratar um problema inflamatório agudo 
em um equino com 485 kg de peso, você 

dispõe na propriedade rural do produto 
flunixina, com composição de 1 ml contendo 
50 mg da droga. Sabendo que a base de 
cálculo para essa espécie animal é e 1,1 mg 
por quilo, quantos mililitros esse animal 
deverá receber do medicamento? 
 
(A)  4,84. 
(B)  5,71. 
(C)  7,42. 
(D)  10,67. 
(E)  16,69. 
 
29) Assinale a alternativa correta: 
 
Em equinos, as placas aurais podem ocorrer 
uni ou bilateralmente na superfície interna dos 
pavilhões auriculares. Elas são observadas 
como lesões elevadas, planas, acinzentadas 
ou esbranquiçadas e hiperqueratóticas que 
tendem a aglutinar. Essas lesões são 
causadas por: 
 
(A)  bactérias saprófitas. 
(B)  fungos. 
(C)  vírus. 
(D)  riquétsias. 
(E)  vetores idiopáticos. 
  
30) Assinale a alternativa correta: 
 
A paratuberculose em ruminantes é uma 
enterite granulomatosa, cujo agente etiológico 
é o Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis. A enfermidade também é 
conhecida no meio acadêmico como: 
 
(A)  Doença de Norlander. 
(B)  Doença de Schalm. 
(C)  Doença de Gumboro. 
(D)  Doença de Johne. 
(E)  Doença de Marek. 
 
31) Assinale a alternativa correta: 
 
No manejo dos animais, além do calendário 
sanitário, é imprescindível manter as 
instalações ambientais limpas, para se evitar 
a proliferação de moscas, algumas sendo 
vetores de enfermidades ou causando 
estresse nos animais. Assim, das questões 
abaixo, marque aquela cuja correlação esteja 
certa entre o nome científico e a denominação 
popular. 
 
(A) Dermatobia hominis (mosca berneira); 
Cochliomyia Hominivorax (mosca da bicheira). 
(B) Dermatobia hominis (mosca berneira); 
Haematobia irritans (mosca da bicheira). 
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(C) Haematobia irritans (mosca berneira); 
Cochliomyia Hominivorax (mosca da bicheira). 
(D) Dermatobia hominis (mosca berneira); 
Stomoxys calcitrans (mosca da bicheira). 
(E) Stomoxys calcitrans (mosca berneira); 
Cochliomyia Hominivorax (mosca da bicheira). 
 
32) Assinale a alternativa incorreta: 
 
(A)  Do ponto de vista epidemiológico, no meio 
urbano os ratos são reservatórios naturais e 
importantes vetores da Leptospirose. Todavia, na 
zona rural, apesar do rato também ter sua 
importância como fonte de infecção para o 
rebanho e para o homem, os principais 
reservatórios da doença, dentro das propriedades 
rurais, são os próprios bovinos infectados que 
disseminam a bactéria através de seus produtos 
de secreção, como por exemplo a urina. 
(B)  A Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR) é 
causada por herpesvírus podendo provocar 
abortos e morte de bezerros recém-nascidos. Os 
animais infectados com a IBR servem como fonte 
de infecção por meio de secreções nasal, ocular, 
vaginal e fetos abortados. A transmissão ainda 
pode ocorrer pelo coito e por sêmen congelado.  
(C)  Para o diagnóstico indireto da tuberculose, 
utilizam-se testes alérgicos de tuberculinização 
intradérmica em bovinos e bubalinos identificados 
individualmente, com idade igual ou superior a 
seis semanas, realizados por médico veterinário 
habilitado. 
(D)  A Diarreia Bovina Viral (BVD) é uma 
doença causada por vírus e transmitida por via 
placentária e/ou contato direto entre os animais e 
com fezes e fetos abortados. No caso dos touros, 
além das secreções gerais, como corrimento 
nasal, saliva e urina, o sêmen também pode 
contribuir para a contaminação das vacas durante 
a estação de monta, coito ou inseminação. 
(E)  Intoxicações acidentais por 
organofosforados ocorrem durante as aplicações 
de inseticidas em plantações, ou no uso como 
antiparasitários para animais em concentrações 
inapropriadas. Esses produtos podem ser 
absorvidos pela pele, por ingestão ou por 
inalação. Sua ação se dá pela inibição de 
enzimas colinesterases, especialmente a 
acetilcolinesterase, levando a um acúmulo de 
acetilcolina nas sinapses nervosas, 
desencadeando uma série de efeitos 
simpaticomiméticos. 
 
33) Assinale a alternativa correta: 
 
Qual das plantas abaixo, em doses tóxicas, é 
capaz de causar anemia aplásica ou aplástica 
em bovinos? 
 

(A) Solanum malacoxylon. 
(B) Ricinus communis. 
(C) Pteridium arachnoideum. 
(D) Brachiaria radicans. 
(E) Prunus sphaerocarpa. 
 
34) Assinale a alternativa correta: 
 
O Brasil é um ótimo produtor de leite bovino 
para consumo humano. Todavia, há situações 
em que alguns produtores utilizam 
conservantes para impedir que o leite se 
deteriore. Essa prática é ilegal e fragiliza a 
saúde pública. Dos produtos abaixo todos são 
utilizados para tal finalidade, exceto: 
 
(A)  água oxigenada. 
(B)  hipoclorito de sódio. 
(C)  água sanitária. 
(D)  formol. 
(E)  bicarbonato de sódio. 
 
35) Assinale a única alternativa correta: 
 
Em vários municípios do país, os cães 
abandonados ou sem domicílio, representam 
grave problema de saúde pública, pois podem 
veicular e disseminar várias enfermidades, 
inclusive as zoonoses. Além disso, esses 
próprios cães podem transmitir doenças entre 
eles, pois quase sempre não são vacinados. 
Uma dessas enfermidades, tem uma 
sintomatologia muito característica, o que 
facilita o diagnóstico clínico do médico 
veterinário para estabelecer, principalmente, 
medidas profiláticas e de políticas públicas. A 
enfermidade em questão possui três 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 mais 
comum nos meses de inverno e 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 bem característicos 
da doença são as pústulas abdominais que 
ocorrem nas camadas mais superficiais da 
pele, sendo ainda considerada uma outra fase 
da doença por alguns autores e estudiosos. 
Qual é essa enfermidade canina? 
 
(A)  Cinomose. 
(B)  Erliquiose. 
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(C)  Botulismo. 
(D)  Parvovirose. 
(E)  “Síndrome da cauda equina”. 
 
36) Desde a última década, a eutanásia se 
tornou tema obrigatório nas academias de 
Medicina Veterinária. Tal avanço possibilitou 
maior respeito ao bem-estar animal e vem 
disciplinando condutas profissionais, além do 
caráter educativo de donos e guardadores de 
animais. Com base nisso, leia os enunciados 
abaixo: 
 
I - O uso de agentes injetáveis para eutanásia 
pode, em algumas situações, necessitar de 
uma única substância a ser empregada, como 
é o caso do pentobarbital sódico. Contudo, a 
maioria de medicamentos desse grupo requer 
a associação com outros agentes, como, por 
exemplo, os bloqueadores neuromusculares. 
II - O tiopental é o único barbitúrico de 
ultracurta duração que é universalmente 
disponível. É necessária uma dose, no 
mínimo, três vezes maior que a indutora de 
plano anestésico, quando se requer a 
eutanásia. Assim, essa dose elevada garante 
que ocorra inicialmente anestesia de 15 a 30 
segundos, e depois, a morte, não 
manifestando, em nenhuma dessas fases, 
sinais de excitação. 
III - O cloreto de potássio só pode ser utilizado 
após anestesia geral do animal, sendo a sua 
aplicação exclusiva por via intravenosa. Esse 
agente produz fibrilacão ventricular cardíaca e 
morte, entre um e dois minutos. A 
desvantagem do uso são os espasmos 
clônicos que podem ser observados no 
animal logo após uma aplicação rápida. 
IV - O emprego dos anestésicos inalatórios na 
eutanásia tem grande valor para espécies 
animais de pequeno porte, como pássaros, 
roedores, e, dependendo do porte do animal, 
também gatos e cães. Esse método também é 
de grande valia para aqueles animais, cujo 
uso da aplicação intravenosa é difícil. 
V - O uso de armas de fogo só deve ser 
aplicado por pessoas altamente treinadas, 
devido ao risco inerente para o agente que 
realiza e para possíveis observadores. Sempre 
que possível deve ser executado por agente 
da força policial ou pessoa qualificada para 
isso. Quando esse método é corretamente 
aplicado, garante morte imediata e ausência 
de sofrimento no animal. Esse método deve, 
preferencialmente, ser realizado longe de 
observadores. O projétil deve ser desferido 
em direção à cabeça do animal para produzir 
lesão encefálica irreversível e morte, já que 
lesões no tórax ou abdômen podem não 

produzir morte imediata e, consequentemente, 
sofrimento e dor aos animais. 
 
Quais alternativas estão corretas? 
 
(A)  Somente I, II e III. 
(B)  Somente II, III e IV.  
(C)  Somente III, IV e V.  
(D)  Somente I, II, III e IV.  
(E)  Todas estão corretas. 
 
37) Assinale a alternativa correta: 
 
Enfermidade também conhecida por 
epitelioma contagioso, bexiga, pipocas, 
varíola aviária ou difteria aviária. Trata-se de 
uma moléstia infecciosa, altamente 
contagiosa, caracterizada pelo aparecimento 
de erupções na pele e mucosas. Dissemina-se 
em vários países do mundo, atacando as 
galinhas, perus e pássaros, tanto em aves 
domésticas quanto nas selvagens. Essa 
doença pode atingir aves de qualquer idade, 
sendo mais comum e grave nas jovens, 
apresentando-se sob duas formas: 
epiteliomatosa cutânea e diftérica mucosa. O 
agente etiológico da enfermidade é um vírus. 
Qual é essa doença? 
 
(A)  Coccidiose. 
(B)  Bouba aviária. 
(C)  Cólera aviária. 
(D)  Leucose linfoide. 
(E)  Salmonelose. 
  
38) Assinale a alternativa correta: 
 
De acordo com a legislação brasileira, os 
ovos e derivados devem ser considerados 
impróprios para consumo humano, na forma 
como se encontram, quando apresentarem: 
 
I - alterações da gema e da clara, com gema 
aderente à casca, gema rompida, presença de 
manchas escuras ou de sangue alcançando 
também a clara, presença de embrião com 
mancha orbitária ou em adiantado estado de 
desenvolvimento. 
II - mumificação ou estejam secos por outra 
causa. 
III - podridão vermelha, negra ou branca. 
IV - contaminação por fungos, externa ou 
internamente. 
V - rompimento da casca e das membranas 
testáceas. 
 
(A)  Somente estão corretos os itens I e II.  
(B)  Os itens III, IV e V estão em desacordo 
com a legislação.   
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(C)  Somente estão corretas as alternativas I, 
III e V. 
(D)  Todos os itens estão corretos. 
(E)  Todos os itens estão incorretos.  
  
39) Assinale a alternativa correta: 
 
Sobre a brucelose bovina, o teste a ser 
realizado que poderá ser utilizado para o 
trânsito internacional de animais é o: 
 
(A)  teste do Antígeno Acidificado Tamponado. 
(B)  teste do 2-Mercaptoetanol. 
(C)  teste de Polarização Fluorescente. 
(D)  teste de Fixação de Complemento. 
(E) teste do Anel. 
 
40) Assinale a alternativa correta: 
 
O termo que refere a uma hiperlinfocitose no 
líquido cefalorraquidiano dos animais é: 
 
(A)  anisocitose. 
(B)  melezitose. 
(C)  pleocitose. 
(D)  pinocitose. 
(E)  ornitose. 
 
 


