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INSTRUÇÕES
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL
Caro Candidato,
SUPERIOR E INTERMEDIÁRIO DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE
Você tem
em Emãos
o Caderno
prova. ADESCENTRALIZADA
prova objetiva é composta
de 40 questões
PALMAS
–TO
UNIDADE
DEde
ENSINO
DE PARAÍSO
DO sendo
”
10 questões de Língua Portuguesa, 10 TOCANTINS
questões de Legislação
e 20 questões de Conhecimentos
Específicos. Cada questão contém cinco alternativas, sendo que apenas uma delas deverá ser
EDITAL N° 01 /2007
escolhida.
Você receberá também um Cartão Respostas. Este cartão não poderá ter rasuras,
emendas ou dobraduras, pois isto impossibilitará a sua leitura. Lembre-se: o Cartão Respostas é
nominal e insubstituível e, em hipótese alguma, será fornecida outra cópia deste cartão.
Recomendamos que:
1. Leia com atenção todas as questões e, inicialmente, marque no seu Caderno de Prova a
alternativa que julgar correta;
2. Ao
passar a alternativa
escolhida
para
o Cartão Respostas
observe bem o número da
CONCURSO
PÚBLICO
PARA
PROVIMENTO
DE, EMPREGOS
questão e a letra escolhida. A marcação de mais de uma alternativa por questão anula esta
questão.
EDITAL N° 01 /2007 – CREA

Não será permitido, sob nenhum argumento, o uso de aparelho de comunicação -telefone celular,
CARGOS: GRUPO III (Auxiliar de Limpeza, Contínuo,
por exemplo – durante a realização das provas.

Porteiro e Telefonista)

Observações:
1. A prova objetiva tem duração de quatro horas;
2. Assine o Cartão Respostas no local indicado, tendo cuidado para não ultrapassar os
limites;
3. No Cartão Respostas, preencha todo o espaço correspondente à alternativa escolhida,
não ultrapassando seus limites e evitando borrões.

INSTRUÇÕES
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01

b) A aluna foi mal na prova porque estava meia tensa.
c) Ela ficou meio nervosa quando soube que teria
que esperar na fila até meio-dia e meia.
d) Ficamos meio chateados.
e) Elas são meio surdas.

Assinale a alternativa que completa as frases
abaixo apropriadamente.
Ela é muito inteligente, __ não é muito aplicada.
Maria sofre de um ___ sem cura.
Lia, que não é tão inteligente, é ___ esforçada.
Fábio é muito ___-caráter.
Samuel e eu discordamos em tudo. A opinião
dele sempre vai___ minha.
A opinião dos leitores veio ________ aspirações
do senador, que se sentiu feliz por ter suas idéias
acolhidas.
a) mas – mau – mais – mal – de encontro à – ao
encontro das
b) mais – mau – mas – mal – de encontro à – ao
encontro das
c) mas – mal – mais- mau- de encontro à –ao
encontro das
d) mas – mal – mais – mau – ao encontro da – de
encontro às
e) mais – mal – mas – mau – ao encontro da – de
encontro às

QUESTÃO 04
Só numa série abaixo todas as palavras estão
acentuadas corretamente. Assinale-a.
a)
b)
c)
d)
e)

Satanás – ínterim - espécime
rápido – sede – côrte
corôa – vatapá - automóvel
cometí – pêssegozinho - viúvo
lápis – raínha – côr
QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que a vírgula está
empregada incorretamente.
a)
b)
c)
d)

Meninos, escutem!
Terminando a aula, poderão retirar-se.
O homem, que é mortal, tem uma alma imortal.
Napoleão, inscreveu para sempre seu nome na
História.
e) Perdi o lápis, e você, o livro.

QUESTÃO 02

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa que completa corretamente
as frases abaixo.

“Diga ___ elas que estejam daqui ___ pouco ___
porta da biblioteca.”
a)
b)
c)
d)
e)

A rua ___ moro é longa.
___ você vai?
A escola ___ estudo é rígida.
Não sei ___ começar a busca.
Não sei ___ ir.
a)
b)
c)
d)
e)

aonde- Onde – onde – onde - aonde
onde- Onde – aonde – aonde - onde
onde- Aonde – aonde –onde - aonde
aonde – Onde – onde – aonde - onde
onde – Aonde – onde – onde - aonde

a- há - à
a - a –a
à–a-a
a–a–à
à – há - a
QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a palavra em
negrito é utilizada incorretamente.

erro de português
Quando o português chegou
Debaixo duma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português

a) Pedi meia cerveja e meia porção de batatas fritas.

Marque a alternativa incorreta.

QUESTÃO 03
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a) O texto trata da colonização do Brasil por Portugal.
b) O verbo vestir metaforiza a superposição cultural
que ocorreu durante a colonização.
c) O poema traz à tona uma hipótese: a inversão do
fato histórico, ou seja, poderia ter sido diferente
se as circunstâncias fossem outras.
d) O autor critica a superposição cultural
vivenciada pelos nativos brasileiros.
e) O texto menciona a dificuldade do nativo de
aprender a língua do colonizador. Dificuldade
esta corroborada pelo título do poema.
QUESTÃO 08

Sobre o texto, assinale a alternativa incorreta.
a) O texto trata dos conceitos da ciência conhecida
como Lingüística, porque demonstra, através de
termos concretos, certos aspectos de um
fenômeno existente no mundo, a linguagem.
b) Segundo o texto, o indivíduo pensa e age a partir
da linguagem que incorporou.
c) A consciência é constituída de linguagem
assimilada.
d) O tema central do texto é: a linguagem tem um
papel ativo na formação do indivíduo.
e) Através da linguagem, o homem persuade e é
persuadido.

Marque a alternativa em que a palavra em
negrito é utilizada incorretamente.
a)
b)
c)
d)
e)

Só enfrento problemas o mais fáceis possível.
É proibido entrada.
É necessária ousadia para sobreviver.
Já viajei por longes terras.
Há bastantes questões sem resposta.
QUESTÃO 09

A linguagem – a fala humana – é uma
inesgotável riqueza de múltiplos valores. A
linguagem é inseparável do homem e segue-o em
todos os seus atos. A linguagem é o instrumento
graças ao qual o homem modela seu pensamento,
seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua
vontade e seus atos, o instrumento graças ao qual ele
influencia e é influenciado, a base última e mais
profunda da sociedade humana. Mas é também o
recurso último e indispensável do homem, seu
refúgio nas horas solitárias em que o espírito luta
com a existência, e quando o conflito se resolve no
monólogo do poeta e na meditação do pensador.
Antes mesmo do primeiro despertar de nossa
consciência, as palavras já ressoavam à nossa volta,
prontas para envolver os primeiros germes frágeis de
nosso pensamento e a nos acompanhar
inseparavelmente através da vida, desde as mais
humildes ocupações da vida quotidiana aos
momentos mais sublimes e mais íntimos dos quais a
vida de todos os dias retira, graças às lembranças
encarnadas pela linguagem, força e calor. A
linguagem não é um simples acompanhante, mas
sim um fio profundamente tecido na trama do
pensamento; para o indivíduo, ela é o tesouro da
memória e a consciência vigilante transmitida de pai
para filho.

QUESTÃO 10
Retrato
Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo
Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
_ Em que espelho ficou perdida a minha face?
Cecília Meireles

Marque a alternativa incorreta.
a) O tema do poema é a decepção diante da
consciência
súbita
e
inevitável
do
envelhecimento.
b) No interior do texto aparecem figuras ou temas
que têm mais de um significado e por isso o
mesmo admite mais de duas leituras, como a
relação narcisista entre o homem e o espelho.
c) Ao dizer “Eu não dei por esta mudança”, a
autora manifesta a sua perplexidade diante do
contraste entre o que era e o que veio a ser.
d) O texto trabalha com significados que remetem
ao presente explicitamente, e ao passado
implicitamente.
e) O vocabulário do texto agrupa-se em função do
significado da estaticidade, da perda da energia
vital.

Louis Hjelmslev
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QUESTÃO 15

LEGISLAÇÃO

Não poderá ser concedida (o) ao servidor em
estágio probatório a seguinte licença ou afastamento:

QUESTÃO 11
A investidura em cargo público ocorrerá com:
a)
b)
c)
d)
e)

Reversão
Posse
Nomeação
Aproveitamento
Exercício

Quanto às infrações puníveis com demissão,
cassação de aposentadoria ou disponibilidade e
destituição de cargo em comissão, a ação disciplinar
prescreverá em:
180 dias
1 ano
2 anos
3 anos
5 anos

Conforme Parecer CNE/CEB no 39/2004 – “ O
curso de Educação Profissional Técnica de nível
médio realizado na forma integrada com o Ensino
Médio deve ser considerado como um curso único
desde a sua concepção [...] e ser desenvolvido como
tal, desde o primeiro dia de aula até o último”. A
concepção do curso na forma integrada é... Assinale
a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÃO 13
O servidor habilitado em concurso público,
empossado em cargo de provimento efetivo,
adquirirá estabilidade no serviço público ao
completar:
a)
b)
c)
d)
e)

Por motivo de doença em pessoa da família.
Para desempenho de mandato classista.
Para o serviço militar.
Para atividade política.
Por motivo de afastamento do cônjuge ou
companheiro.
QUESTÃO 16

QUESTÃO 12

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

3 meses de efetivo exercício
6 meses de efetivo exercício
1 anos de efetivo exercício
2 anos de efetivo exercício
3 anos de efetivo exercício
QUESTÃO 14

plenamente integrada;
plenamente contextualizada;
plenamente interdisciplinar;
plenamente interdisciplinar e contextualizada;
plenamente integrada e contextualizada.
QUESTÃO 17

O artigo do Decreto no 5.154/2004 que fixa que a
“educação profissional observará as seguintes
premissas:
I – organização, por áreas profissionais, em
função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica;
II – articulação de esforços das áreas da
educação do trabalho e emprego, e da ciência e
tecnologia,” é.... Assinale a alternativa correta:
Artigo 3o
Artigo 7 o
Artigo 2o
Artigo 5o
Artigo 1o

A investidura do servidor em cargo de
atribuições e responsabilidades compatíveis com a
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física
ou mental, verificada em inspeção médica,
denomina-se:

a)
b)
c)
d)
e)
.

a)
b)
c)
d)
e)

O artigo 5o da Resolução no 1, de 3 de fevereiro
de 2005 fixa que “os cursos de Educação
Profissional Técnica de nível médio realizados de
forma integrada com o Ensino Médio, terão suas

Remoção
Recondução
Readaptação
Reversão
Reintegração

QUESTÃO 18
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cargas horárias totais ampliadas para um mínimo de
...”. Assinale a alternativa que complementa
corretamente este artigo:
a) 3.000 horas para as habilitações profissionais
que exigem mínimo de 800 horas; de 3.050 horas
para aquelas que exigem 1.000 horas e 3.200
horas para aquelas que exigem mínimo de 1.100
horas;
b) 2.400 horas para as habilitações profissionais
que exigem mínimo de 900 horas; de 3.100 para
aquelas que exigem mínimo de 800 horas e
3.250 para aquelas que exigem mínimo de 1.100
horas;
c) 3.000 horas para as habilitações profissionais
que exigem mínimo de 1.000 horas; de 3.200
horas para aqueles que exigem mínimo de 800
horas e 3.000 para aqueles que exigem mínimo
de 1.200 horas;
d) 3.000 horas para as habilitações profissionais
que exigem mínimo de 800 horas; de 3.100 horas
para aquelas que exigem mínimo de 1.000 horas
3.200 horas para aquelas que exigem mínimo de
1.200 horas;
e) 2.400 horas para as habilitações profissionais
que exigem mínimo de 800 horas; de 3.000 para
aquelas que exigem mínimo de 900 horas e
3.200 para aquelas que exigem mínimo de 1.000
horas.
QUESTÃO 19
Com base na Lei no 9.394/1996 podemos
afirmar... Coloque “V” para as alternativas
verdadeiras e “F” para as falsas e a seguir marque a
seqüência correta:

com a escola é incumbência dos
estabelecimentos de ensino;
( ) assegurar processo nacional de avaliação do
rendimento escolar no ensino fundamental,
médio e superior, em colaboração com os
sistemas de ensino, objetivando a definição de
prioridades e a melhoria da qualidade do
ensino é incumbência da União.
a)
b)
c)
d)
e)

F-V-V-V-V-F;
V-F-F-V-V-V;
F-F-V-V-V-V;
F-V-F-V-V-V;
V-V-F-V-F-V.
QUESTÃO 20

O artigo 37 da Lei no 9.394/1996 refere-se a
educação de jovens e adultos. O § 1o fixa que “[...]
assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos, que
não puderam efetuar os estudos na idade regular,
oportunidades
educacionais
apropriadas,
consideradas as características do aluno, seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante
cursos e exames”. Para completar corretamente a
redação dada ao § 1o do art. 37 da referida Lei,
assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

os sistemas de ensino;
a união, estados e municípios;
os estados;
os municípios;
os estabelecimentos de ensino.

( ) a Coordenação da política nacional de
educação, articulando os diferentes níveis e
sistemas e exercendo função normativa,
redistributiva e supletiva em relação às demais
instâncias educacionais, é incumbência dos
Estados;
( ) exercer ação redistributiva em relação às suas
escolas, é incumbência dos Municípios;
( ) administrar seu pessoal e seus recursos
materiais e financeiros é incumbência dos
Municípios;
( ) elaborar e cumpri o plano de trabalho segundo
proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino é incumbência dos docentes;
( ) articular-se com as famílias e a comunidade,
criando processo de integração da sociedade
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PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS DE MEDICINAVETERINÁRIA
QUESTÃO 21
A zona de conforto térmico corresponde aos
limites de temperatura em que o animal não
necessita mobilizar recursos para se ajustar às
condições ambientais. Com relação às respostas
fisiológicas que caracterizam estresse térmico,
marque a alternativa incorreta:
a) aumento da freqüência respiratória acima de 80
por minuto na maioria dos animais
b) aumento do fluxo sanguíneo periférico e da
glândula mamária
c) alterações na atividade endócrina e redução na
ingestão de alimentos
d) aumento da temperatura retal e mudanças
comportamentais
e) aumento da sudorese e ingestão de água
QUESTÃO 22
Com relação aos principais agentes e
características da mastite contagiosa e ambiental
podemos dizer que:
a) Staphylococcus aureus e Streptococcus agalatiae
são agentes da mastite contagiosa.
b) A disseminação da mastite contagiosa ocorre
durante a ordenha e da mastite ambiental entre as
ordenhas.
c) A fonte de infecção das mastites contagiosas são
animais infectados.
d) Os prejuízos causados pela mastite subclínica é
superior a mastite clínica.
e) As mastites ambientais geralmente são
subclínicas, enquanto as contagiosas quase
sempre são clinicamente visíveis.
QUESTÃO 23
Marque a alternativa incorreta:
a) Consiste no programa dos 5 pontos: adequado
funcionamento do equipamento de ordenha,
correto manejo de ordenha, tratamento imediato
de todos os casos clínicos, tratamento da vaca
seca, descarte dos animais com mastite crônica

b) Vacinas específicas contra Staphylococcus
aureus apesar de terem pouco efeito sobre novas
infecções, aumentam a taxa de cura espontânea e
reduzem a gravidade dos novos casos clínicos.
c) O tratamento das mastites causadas pelo
Streptococcus agalactiae durante a lactação não
são indicadas devido as baixas taxas de cura
(10%).
d) A taxa de cura no tratamento de vacas secas é
praticamente o dobro daquela atingida no
tratamento durante a lactação, sendo de 50%
para Staphylococus aureus e 90% para
Streptococcus agalactiae.
e) O pós-dipping é uma estratégia direcionada
principalmente para controlar a mastite
contagiosa.
QUESTÃO 24
Existem critérios no uso de antimicrobianos para
se obter o efeito desejado. Sobre a sua utilização em
medicina veterinária pode-se dizer que:
a) As tetraciclinas, sulfas e aminoglicosídeos são
antibióticos bacteriostáticos.
b) Associação de antimicrobianos bactericidas tem
efeito sinérgico
c) Antibióticos que atuam na parede celular e na
perturbação da tradução da informação genética
quando associados têm efeito antagônico.
d) As
penicilianas,
cefalosporinas
e
aminoglicosideos são antibióticos bactericidas.
e) A penicilina G benzatina
e procaína
permanecem no organismo do animal por tempo
prolongado sendo chamadas penicilinas de longa
duração ou depósito.
QUESTÃO 25
Dentre os antimicrobianos autorizados no Brasil
para uso como aditivos podemos citar:
a)
b)
c)
d)
e)

Cloranfenicol
Monensina
Eritromicina
Lasalocida
Tilosina
QUESTÃO 26

Sobre os conceitos em farmacologia, é incorreto
dizer:
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a) Posologia é o estudo das dosagens do
medicamento com fins terapêuticos.
b) Dose se refere à quantidade de medicamento
necessária para promover a resposta terapêutica.
c) Dosagem inclui, além da dose, a freqüência de
administração e a duração do tratamento.
d) Droga é uma substância química que, em
quantidade suficiente, possa agir sobre o
organismo vivo produzindo alterações maléficas
ou benéficas.
e) Farmacodinâmica estuda o caminho percorrido
pelo medicamento no organismo animal.

c) A PGF2α é o agente luteolítico natural que
encerra a fase luteínica, permitindo o início de
um novo ciclo na ausência de fertilização.
d) O LH é responsável pelo crescimento dos
pequenos folículos e o FSH atua no crescimento
final do folículo dominante e ovulação.
e) A inibina é produzida pelas células da granulosa
na fêmea e pode inibir a liberação de FSH sem
alterar a liberação de LH.

QUESTÃO 30
Sobre a conservação da forragem pelo método de
fenação, é incorreto afirmar:

QUESTÃO 27
Doença reprodutiva causada por protozoário que
tem o cão como hospedeiro definitivo, causando
abortos geralmente no terço médio da gestação:
a)
b)
c)
d)
e)

Tricomoníase
Campilobcteriose
Criptosporidiose
Neosporose
Rinotraqueíte infecciosa bovina

QUESTÃO 28
Dentre os fatores que interferem na gravidade
dos acidentes ofídicos podemos citar a espécie da
cobra e a sensibilidade dos animais. Das espécies
abaixo a mais sensível é:
a)
b)
c)
d)
e)

Bovina
Eqüina
Caprina
Suína
Canina

a) Feno é qualquer forragem desidratada,
apresentando entre12 a 15% de umidade, que
pode ser armazenada por longos períodos de
tempo, se não for molhada.
b) As leguminosas tropicais são problemáticas por
perda de folhas na dessecação, produção baixa
por área e rebrota lenta. Soja, feijão e alfafa são
bons exemplos destes entraves.
c) As plantas mais indicadas são as que possuem
talo fino, produção elevada e facilidade de perda
de água, como as gramíneas.
d) Capim Rhodes, Coast cross, Pangola e Tiffiton
são
forragens
que
apresentam
boas
características para fenação.
e) São etapas do processo de fenação: corte,
revolvimento, tempo de secagem, enleiramento,
recolhimento e enfardamento

QUESTÃO 31
A vaca de leite necessita de um ambiente
tranqüilo para ser ordenhada, para que ocorra a
descida do leite. O hormônio responsável pela descida
do leite e seu antagonista são respectivamente:

QUESTÃO 29
Dentre os principais hormônios da reprodução,
sua funções fisiológicas e o local onde são
produzidos, é incorreto afirmar:
a) O GnRH é produzido no hipotálamo e é
responsável pela liberação de LH e FSH.
b) O LH e FSH são produzidos na adeno-hipófise e
são responsáveis pelo crescimento folicular.

a)
b)
c)
d)
e)

Ocitocina e adrenalina
Prostagladina e insulina
Ocitocina e insulina
Adrenalina e estrogênio
Prolactina e adrenalina
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QUESTÃO 32
Doença viral da aves que causa mortalidade,
depressão, Bolsa de Fabricius hemorrágica e
atrofiada e severa imunossupressão:
a)
b)
c)
d)
e)

doença de Newcastle
doença de Marek
doença de Gumboro
Salmonelose
doença Respiratória Crônica

d) Nas ciclozoonoses, o agente necessita
obrigatoriamente passar por duas espécies
distintas de animais vertebrados para que o seu
ciclo se complete.
e) São zoonoses causadas por protozoários:
Leishmaniose visceral, Doença de Chagas,
Criptosporidiose e Hidatidose

QUESTÃO 35

QUESTÃO 33
A epidemiologia estuda a distribuição e os
determinantes de saúde e doença nas populações e o
desenvolvimento de estratégias para melhorar a
saúde e a produtividade nessas populações. Assinale
a alternativa incorreta:
a) População de risco é o setor da população
considerado susceptível de adquirir uma doença.
b) A transmissão de agentes infecciosos entre
animais de uma mesma geração é denominada
transmissão vertical.
c) Hospedeiro definitivo é aquele onde o organismo
atinge e efetua sua fase sexual de reprodução.
d) A doença endêmica ocorre com regularidade
previsível com pequenos desvios de freqüência.
e) Na transmissão transestadial o agente persiste no
vetor a medida que ele passa por diferentes
estágios de desenvolvimento.

Com relação à Brucelose bovina, é incorreto
afirmar:
a) As bactérias do gênero Brucella, são parasitas
intracelulares facultativos, com capacidade de
sobreviver e se multiplicar dentro dos
macórfagos
b) A infecção do útero gestante ocorre por via
hematogena, causando lesões inflamatórionecróticas que atingem os placentomas impedindo
a passagem de nutirentes e oxigênio para o feto e
sua infecção maciça, causando o aborto
c) A maioria das imunoglobulinas presentes no soro
de animais positivos são da classe G(IgG1 e
IgG2), M(IgM) e A(IgA).
d) Reações falso-positivas podem ocorrer devido à
presença de anticorpos não específicos, presente
nas infecções por outras bactérias e vacinação
após os oito meses de idade.
e) O teste de soroaglutinação com antígeno
acidificado tamponado, teste do anel do leite e o
teste do 2-Mercaptoetanol são métodos diretos
mais utilizados no diagnóstico da brucelose

QUESTÃO 34
Zoonoses são doenças ou infecções naturalmente
transmissíveis entre animais vertebrados e seres
humanos. Sobre esse assunto é incorreto dizer:
a) Nas zoonoses diretas, o agente pode persistir
com passagens sucessivas por uma única espécie
de animal vertebrado. Exemplo, raiva canina.
b) Tuberculose, Brucelose, Listeriose, Dipilidíase,
Toxoplasmose e Leptospirose são consideradas
zoonoses.
c) Nas antropozoonoses, as doenças que são
perpetuadas pela transmissão entre animais
porém, que podem eventualmente acometer seres
humanos.

QUESTÃO 36
As bactérias causadoras da tuberculose
pertencem a família Mycobacteriaceae. São
bastonetes curtos, aeróbicos, imóveis, não
capsulados, não flagelados, sendo álcool-ácido
resistentes a sua propriedade mais característica.
Sobre essa doença é incorreto dizer:
a) As microbactérias do complexo MAIS ( M.
avium, M. intracellulare e M. scrofulaceum ) não
são patogênicas para os bovinos, porém, causam
reações
inespecíficas
à
tuberculinização
dificultando o correto diagnóstico.
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b) A reação alérgica causada na tuberculinização, é
uma reação de hipersensibilidade do tipo II,
devida à resposta humoral.
c) A tuberculose pode ser transmitida pelo contato
sexual, via transplacentária e através de objetos
contaminados pela forma cutânea.
d) Cerca de 90% das infecções pelo M. Bovis
ocorrem por via respiratória por meios da
inalação de aerossóis.
e) Animais próximos ao parto, com alimentação
deficiente e com tuberculose generalizada,
podem estar anérgicos.

QUESTÃO 39
São sinais característicos da inflamação com
exceção de:
a)
b)
c)
d)
e)

Dor
Perda da função
Infecção
Calor
Rubor

QUESTÃO 40

QUESTÃO 37
A melhor maneira de se obter uma imediata
redução do número de células somáticas no leite é:
a) limpeza da sala de ordenha.
b) tratamento imediato de novas infecções.
c) fazer linha de ordenha afastando os animais com
mastite subclínica.
d) higienização criteriosa do equipamento de
ordenha.
e) refrigeração imediata do leite após a ordenha.

São raças de cabras leiteiras:
a)
b)
c)
d)
e)

Doper
Parda Alpina
Saanem
Toggenburg
Murciana

QUESTÃO 38
Sobre a neurocisticercose, é correto afirmar:
a) O homem tem pouca importância na ocorrência
da neurocisticercose.
b) A neurocisticercose é contraída a partir do
consumo de ovos de Taenia saginata
disseminados especialmente pela água e que
poderão ser encontrados, por exemplo, em
verduras mal lavadas.
c) A neurocisticercose é contraída a partir do
consumo de carne de suínos indevidamente
cozida e contaminada com cisticercos (pipoca).
d) A neurocisticercose é contraída a partir do
consumo de ovos de Taenia solium
disseminados especialmente pela água e que
poderão ser encontrados, por exemplo, em
verduras mal lavadas.
e) A neurocisticercose é contraída a partir do
consumo de carne de bovinos indevidamente
cozida e contaminada com cisticercos (pipoca).
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