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Caderno  
de Prova

março

18 18 de março

das 14:10 às 18:10 h

4 h de duração*

40 questões

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

S17 Médico Veterinário
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Língua Portuguesa 4 questões

Texto

No dia dos seus 102 anos, uma adorável matriarca 
está sentada junto à mesa de sua cozinha, rodeada 
de filhas e amigas. Ela corta os quiabos que serão 
preparados e servidos mais tarde aos visitantes, como 
de costume. Entrevistada, diz ao jornalista: “A vida, a 
gente é que decide. Eu escolhi a felicidade”.

A aniversariante, dona Canô, mãe de Bethânia, minha 
irmã querida, naturalmente não quis dizer que “esco-
lher a felicidade” é viver sem problemas, sem dramas 
pessoais ou as dores do mundo. Nem quer dizer ser 
irresponsável, eternamente infantil. Ao contrário, a 
entrevistada falou em “decidir” e “escolher”.

Lya Luft: A gente decide. In Veja, 21 out. 2009

1. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) A expressão “sentada à mesa” equivale a sen-
tada na mesa.

b. ( ) A palavra “matriarca” indica o chefe de uma 
família – homem ou mulher.

c. ( ) Em “sentada à mesa”, passando “mesa” para o 
plural, o “à” permanece com o acento de crase.

d. ( ) Substituindo-se a expressão sublinhada, em 
“mais tarde aos visitantes”, por a visitas o a 
receberá acento de crase.

e. ( X ) Segundo Lya Luft, dona Canô optou por ser 
feliz na vida, apesar dos problemas que possa 
ter enfrentado.

Conhecimentos Gerais (15 questões)

2. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.

a. ( ) Aspiro uma vida feliz como a da matriarca.
b. ( X ) A anciã, com cuja visão de vida concordo, é 

mãe de Caetano e Bethânia.
c. ( ) Filhas e amigas de dona Canô assistem-lhe 

cortar quiabos.
d. ( ) A vírgula depois da expressão “No dia dos 

seus 102 anos” isola uma frase explicativa.
e. ( ) As vírgulas que isolam as expressões “dona 

Canô/ mãe de Bethânia/ minha irmã querida” 
marcam vocativos.

3. Conforme o Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro 
de 1990, continuam acentuadas graficamente:

1. as palavras baú, conteúdo, distribuído, juízes, 
distribuído, prejuízo, saída, saúde, [eu] proíbo 
reúno / saúdo.

2. as palavras cinqüenta, conseqüente, fre-
qüente, seqüência.

3. as formas verbais pôr e pôde, como em 
Queremos pôr ordem na casa e Você não pôde 
nos visitar ontem?

4. as formas verbais sublinhadas em Eles vêm de 
Braço do Norte porque mantêm a palavra; isso 
lhes convêm.

5. as palavras lençóis, constrói e troféus.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
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6. Recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF) 
analisou e decidiu sobre a constitucionalidade de uma 
importante lei, capaz de influenciar o processo eleitoral.

Assinale a alternativa que indica a lei e a decisão em 
questão.

a. ( X ) A “Lei da Ficha Limpa”, julgada constitucional 
e válida para as eleições de 2012. 

b. ( ) A “Lei da Ficha Limpa”, julgada inconstitucio-
nal, mas válida provisoriamente para as elei-
ções de 2012. 

c. ( ) A “Lei da Ficha Limpa” , julgada constitucional, 
mas não considerada válida para as eleições 
de 2012. 

d. ( ) A “Lei da Ficha Limpa”, julgada constitucional 
com a ressalva de permitir a reeleição, em 
2012, dos atuais prefeitos, vereadores, deputa-
dos e senadores, sem qualquer das restrições 
impostas pela referida lei.

e. ( ) A “Lei da Ficha Limpa”, promovendo uma 
reforma eleitoral que altera as normas, os pra-
zos, os fatores de inelegibilidade e as regras 
de formação de novos partidos políticos.

7. O Oriente Médio tem sido foco de inúmeros con-
flitos nas últimas décadas. Assinale a alternativa que 
indica um dos motivos do recente acirramento das 
tensões entre o governo de Israel e do Irã.

a. ( ) O Irã acusa o governo israelense de ter se 
apossado dos planos de construção da 
primeira usina nuclear iraniana.

b. ( ) As autoridades de Teerã acusam o governo 
israelense de assassinar os principais cien-
tistas envolvidos no projeto nuclear ira-
niano, bem como de planejar a morte do Xá 
Mohammad Rheza Pahlevi.

c. ( ) Os Estados Unidos ameaçaram atacar Israel 
caso o governo daquele país concretize suas 
ameaças de destruir as instalações nucleares 
iranianas.

d. ( X ) Israel ameaça desencadear um ataque ao 
Irã a quem acusa de querer se dotar de uma 
bomba atômica.

e. ( ) A Guarda Revolucionária, braço armado do 
governo iraniano, comandou um ataque a 
diversos lugares santos judaicos, entre os 
quais, o Kotel em Jerusalém Oriental.

4. Assinale a alternativa correta.

a. ( X ) Teu descuido ficará entre mim e ti.
b. ( ) Espero que você seje como dona Canô e 

esteje sempre feliz.
c. ( ) Meu colega não reaveu os documentos 

perdidos.
d. ( ) Será ótimo se ele repor o material do escritó-

rio que gastou à toa.
e. ( ) Já vão fazer vinte anos que cheguei a esta 

cidade.

Atualidades 4 questões

5. A Associação Brasileira de Supermercados e o 
Governo do Estado de São Paulo assinaram um acordo 
que deve banir a sacola plástica em muitas redes vare-
jistas daquele Estado.

Assinale a alternativa que indica uma das restrições 
dos ambientalistas ao uso das sacolas desse material.

a. ( ) O curto ciclo de vida do plástico nela empre-
gado, causando enormes prejuízos às popula-
ções ribeirinhas e litorâneas.

b. ( ) Apesar de serem degradáveis e causarem 
pouquíssimos prejuízos ao meio ambiente 
terrestre, quando carregadas para os rios e 
mares matam por asfixia animais marinhos, 
peixes e moluscos.

c. ( X ) O longo ciclo de vida do plástico nelas empre-
gado, causando sérios danos ao ecossistema.

d. ( ) O seu alto custo e o emprego de materiais 
importados causam o aumento das importa-
ções e sérios prejuízos econômicos.

e. ( ) O seu emprego para embalagem de lixo 
doméstico é altamente prejudicial à saúde, 
uma vez que em contato com matérias orgâ-
nicas o plástico libera substâncias e gases alta-
mente tóxicos que tornam o lixo irreciclável.
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10. O emprego da criptografia nos meios digitais tem 
como principal objetivo:

a. ( ) Redução dos erros.
b. ( ) Redução dos custos.
c. ( ) Aumento do desempenho.
d. ( ) Aumento da velocidade.
e. ( X ) Aumento da segurança.

11. No que diz respeito a procedimentos de backup, 
para um mesmo conjunto de dados que devem ser 
salvaguardados diariamente, assinale a alternativa 
correta.

a. ( ) Utilizar somente backups incrementais ou 
diferenciais é mais eficiente que combiná-los 
com backups normais.

b. ( ) Uma política de backup que combine backup 
normal e diferencial tende a consumir menos 
espaço de armazenamento de dados que uma 
política de backup normal e incremental ao 
longo do tempo.

c. ( X ) Uma política de backup que combine backup 
normal e incremental tende a consumir 
menos espaço de armazenamento de dados 
que uma política de backup normal e diferen-
cial ao longo do tempo.

d. ( ) Uma política de backup somente com 
backups normais tende a consumir menos 
espaço de armazenamento de dados que uma 
política que combine backups diferenciais.

e. ( ) Uma política de backup somente com 
backups normais tende a consumir menos 
espaço de armazenamento de dados que uma 
política que combine backups incrementais.

8. Analise as afirmativas abaixo com base nas infor-
mações dos Indicadores Sociais Municipais do Censo 
Demográfico 2010.

1. Em dez anos, o analfabetismo no Brasil caiu 
muito pouco, cerca de 4 pontos percentuais.

2. As taxas de analfabetismo cresceram em cerca 
de 20 por cento na última década.

3. Segundo o IBGE, a menor taxa de analfa-
betismo no Brasil foi registrada no Distrito 
Federal.

4. Apesar de ostentar uma alta taxa de cresci-
mento econômico e aumento do mercado 
consumidor, o nordeste era, segundo aquele 
censo, a região do país com o maior número 
de analfabetos.

5. Na região sul registra-se o maior índice de 
analfabetos com mais de 60 anos. Uma de 
cada duas pessoas que ali vivem, com mais de 
60 anos, não foi alfabetizada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 4.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

Noções de Informática 3 questões

9. A extensão padrão (default) dos arquivos produ-
zidos utilizando a suite de aplicações de escritório 
LibreOffice, para a produção de apresentações, docu-
mentos de texto e planilhas, respectivamente, é:

a. ( ) pptx; docx; xlsx
b. ( ) ppt; doc; xls
c. ( X ) odp; odt; ods
d. ( ) odt; ods; odp
e. ( ) odpx; odtx; odsx
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14. Um ato administrativo praticado por agente 
incompetente deve ser:

a. ( ) Revogado apenas por ato do Poder Judiciário.
b. ( ) Convalidado por ato da própria Administração.
c. ( X ) Anulado pelo Poder Judiciário ou pela própria 

Administração.
d. ( ) Revogado pelo Poder Judiciário ou pela pró-

pria Administração.
e. ( ) Revogado apenas por ato da própria 

Administração.

15. Nos termos da Lei Federal no 8.666/93, em sua 
redação atual, a duração dos contratos administrativos 
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orça-
mentários, exceto quanto aos relativos:

a. ( ) Aos contratos de publicidade.
b. ( ) Aos contratos de obras públicas.
c. ( ) Aos contratos de fornecimento de energia 

elétrica e gás natural.
d. ( X ) Aos contratos de aluguel de equipamentos e 

de utilização de programas de informática.
e. ( ) Aos contratos realizados por Instituição 

Científica e Tecnológica (ICT).

Noções de  
Direito Administrativo/ 
Administração Pública 4 questões

12. De acordo com a Lei Federal no 8.429/92, em sua 
redação atual, constitui ato de improbidade adminis-
trativa que causa lesão ao erário:

a. ( ) Frustrar a licitude de concurso público.
b. ( X ) Permitir ou facilitar a permuta de bem por 

preço superior ao de mercado.
c. ( ) Revelar, antes da respectiva divulgação oficial, 

teor de política econômica capaz de afetar o 
preço de mercadoria, bem ou serviço.

d. ( ) Perceber vantagem econômica para interme-
diar a aplicação de verba pública de qualquer 
natureza.

e. ( ) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício 
de cargo público, bens de qualquer natureza 
cujo valor seja desproporcional à evolução do 
patrimônio ou à renda do agente público.

13. De acordo com a Lei Federal no 8.666/93, em sua 
redação atual, é dispensável a licitação para:

a. ( ) Contratos de permissão de serviços públicos.
b. ( ) Contratos de concessão de serviços públicos.
c. ( ) Aquisição de materiais que só possam ser 

fornecidos por produtor exclusivo.
d. ( ) Contratação de serviços técnicos especializa-

dos de natureza singular com profissionais de 
notória especialização.

e. ( X ) Contratação realizada por agência de fomento 
para a transferência de tecnologia e para o 
licenciamento de direito de uso ou exploração 
de criação protegida.
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Conhecimentos Específicos (25 questões)

16. Dietas para bovinos em confinamento incluem 
alimentos volumosos, concentrados e suplementos. 
São alimentos volumosos aqueles que possuem teor 
de fibra bruta superior a 18% na matéria seca, exem-
plificados por:

a. ( ) triguilho.
b. ( ) farinha de soja.
c. ( X ) capins verdes e fenos.
d. ( ) milho e farelo de arroz.
e. ( ) tortas de algodão e de soja.

17. Em bovinos, a composição do ganho em peso é 
influenciada pela idade e peso vivo do animal, pelo 
sexo, pela estrutura corporal e pela taxa de ganho.

Os animais mais eficientes quanto à conversão alimen-
tar (kg de alimentos/kg de ganho em peso), são os:

a. ( ) fêmeas.
b. ( X ) mais jovens.
c. ( ) machos inteiros.
d. ( ) machos castrados.
e. ( ) fêmeas boideiras.

18. A ovinocultura, em Santa Catarina, está presente 
em grande parte do Estado e as helmintoses gastrin-
testinais são os principais problemas de saúde dos 
rebanhos.

Assinale a alternativa que indica a droga que não é 
usualmente utilizada no tratamento de helmintoses

a. ( X ) Eritromicina (dose média de 30 mg/kg)
b. ( ) Albendazole (dose média de 10 mg/kg)
c. ( ) Closantel (dose média de 10 mg/kg)
d. ( ) Levamisole (dose média de 10 mg/kg)
e. ( ) Ivermectin ( dose média de 0,2 mg/kg)

19. As abordagens terapêuticas para uso de antimi-
crobianos em animais de produção têm suas diferen-
ças relacionadas aos objetivos de uso, dose e duração 
do tratamento.

Aquelas utilizados para melhorar o crescimento e a 
conversão alimentar são classificados como:

a. ( ) adjuvante.
b. ( ) profilático.
c. ( ) terapêutico.
d. ( ) metafilático.
e. ( X ) promotor/Aditivo de crescimento.

20. Ao se estabelecer uma colônia de camundongos 
de experimentação em um biotério, devem ser esta-
belecidas diferentes colônias as linhagens.

A colônia de fundação, ou produtora de matrizes, tem 
as seguintes características:

a. ( X ) Deve ter acasalamentos monogâmicos per-
manentes, com animais individualmente 
registrados e identificados.

b. ( ) Não necessita autoperpetuar-se , com acasala-
mentos de um macho junto com duas ou mais 
fêmeas, assegurando a heterozigoze.

c. ( ) Deve ter acasalamentos monogâmicos ou 
poligâmicos, permanentes ou temporários, 
dependendo dos animais a serem produzidos.

d. ( ) Deve ter acasalamentos ao acaso, sendo que 
nenhum animal originário dessa colônia é 
utilizado como reprodutor.

e. ( ) Deve ter acasalamentos poligâmicos ao acaso, 
mas com animais individualmente registrados 
e identificados.
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24. Em aquicultura, os sistemas integrados de pro-
dução são chamados de policultivo, quando duas ou 
mais espécies aquáticas são criadas no mesmo viveiro.

São exemplos de policultivo em que uma espécie 
cultivada origina um subproduto que pode ser usado 
como insumo no cultivo da outra:

a. ( ) carpas comuns (Cyprinus carpio) e  
tilápias (Oreochromis niloticus).

b. ( ) carpas prateadas (Hypophthalmichthys molitrix), 
com carpas cabeça grande (Aristichthys nobilis).

c. ( ) carpas prateadas (Hypophthalmichthys molitrix) 
e carpas comuns (Cyprinus carpio).

d. ( X ) camarões de água (Macrobrachium rosenbergii) 
com e tilápias (Oreochromis niloticus).

e. ( ) camarões de água doce Macrobrachium 
rosenbergii) com carpas prateadas 
(Hypophthalmichthys molitrix).

25. Na piscicultura, o cultivo de peixes de água doce 
é o mais representativo no que diz respeito às espécies 
cultivadas em Santa Catarina. Os peixes exóticos, isto é, 
os peixes oriundos de outros países e introduzidos no 
Brasil, aparecem com maior destaque nesse cultivo.

A espécie mais cultivada em águas frias (abaixo de 
20°C) é a(s):

a. ( X ) truta.
b. ( ) tilápia.
c. ( ) carpa.
d. ( ) piavas.
e. ( ) “catfish” (bagre americano).

26. Em anatomia animal, os termos indicativos de 
posição e direção, utilizados para as espécies cujo eixo 
funcional do membro passe entre o III e o IV dedos, 
como nos suínos e ruminantes, são chamados:

a. ( ) externo e interno.
b. ( X ) axial e abaxial.
c. ( ) cranial e caudal.
d. ( ) dorsal, ventral e médio.
e. ( ) lateral, medial, intermédio e mediano.

21. A classificação genética das espécies de animais 
de laboratório se baseia nos programas de acasala-
mento utilizados e está de acordo com eles.

Linhagens imbred ou isogênicas são aquelas obtidas:

a. ( ) através de cruzamentos aleatórios, em acasa-
lamento com sobreposição entre gerações.

b. ( ) através de cruzamentos aleatórios, evitando 
que os animais em acasalamento sejam 
parentes próximos.

c. ( ) através de cruzamentos aleatórios, mesmo 
que os animais em acasalamento sejam 
parentes próximos.

d. ( ) por endocruzamentos da mesma geração 
por, já na 1a geração, em pares monogâmicos 
permanentes.

e. ( X ) por endocruzamentos da mesma geração por, 
pelo menos, 20 gerações consecutivas, em 
pares monogâmicos permanentes.

22. O estudo das reações funcionais e produtividade 
das comunidades bióticas de lagos, rios, reservatórios 
e região costeira, de águas não diretamente influen-
ciadas pelo mar, em relação aos parâmetros físicos, 
químicos e bióticos ambientais chama-se:

a. ( X ) limnologia
b. ( ) aquicultura
c. ( ) ecossistema
d. ( ) talassicologia
e. ( ) biótica aquática

23. Santa Catarina destaca-se nacionalmente como 
produtor de moluscos marinhos e mexilhões, baseado 
principalmente no sistema de cultivo do tipo sus-
penso, isto é, em espinhéis (longlines) ou balsas.

A principal espécie cultivada na ostreicultura é a:

a. ( ) Trutas e carpas.
b. ( ) Pernaperna (mexilhão).
c. ( ) “Catfish” (bagre americano).
d. ( X ) Crassostrea gigas (ostra do Pacífico).
e. ( ) Litopenaeus vannamei (camarão branco do 

Pacífico).
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30. Em relação à classificação das doenças, segundo 
o seu reservatório, aquelas doenças que são infecções 
comuns aos homens e a outros animais caracterizam as:

a. ( ) fitenoses.
b. ( X ) zoonoses.
c. ( ) anfixenoses.
d. ( ) antroponoses.
e. ( ) artroponoses.

31. Na leishmaniose visceral as medidas de controle 
epidemiológico dirigidas ao controle de reservatório 
canino incluem:

a. ( ) controle da população canina errante.
b. ( ) controle da multiplicação do mosquito, uma 

vez que a transmissão é feita através da 
picada da fêmea de insetos flebotomíneos, da 
espécie Lutzomia longipalpis.

c. ( ) Isolamento dos animais reservatórios infecta-
dos, enquanto persistir o parasitismo na pele 
ou no sangue circulante.

d. ( ) tratamento dos animais reservatórios com 
antimoniais pentavalentes (antimoniato de 
N-metil-glucamina).

e. ( X ) eutanásia canina, que é recomendada em 
animais sororreagentes, ou seja, títulos a 
partir de 1:40 e/ou com exame parasitológico 
positivo.

32. O envenenamento provocado pela ação de 
toxinas, através de aparelho inoculador (presas) de 
serpentes, que se manifesta por processo inflamatório 
no local da picada, com edema tenso, equimose, dor 
e adenomegalia regional, que progridem ao longo do 
membro acometido para bolhas com conteúdo seroso 
ou sero-hemorrágico e, eventualmente, necrose cutâ-
nea, com manifestações sistêmicas de alteração da 
coagulação sanguínea, caracteriza o acidente tipo:

a. ( ) laquético.
b. ( ) crotálico.
c. ( X ) botrópico.
d. ( ) elapídico.
e. ( ) serpentes não-peçonhentas.

27. Em relação aos planos anatômicos de construção 
(ou de secção) animal, deslizando-se o eixo craniocau-
dal sobre o eixo dorsoventral, obtém-se o plano:

a. ( ) transversal, e as duas metades resultantes são 
denominadas metâmeros.

b. ( ) frontal, e as duas metades resultantes são 
denominadas paquímeros.

c. ( X ) sagital mediano, e as duas metades resultan-
tes são denominadas antímeros.

d. ( ) coronal, e as duas metades resultantes são 
denominadas metâmeros.

e. ( ) longitudinal, e as duas metades resultantes 
são denominadas paquímeros.

28. A transmissão intensa de um agente patogênico 
entre em um grande número de animais hospedeiros 
naturais, ao mesmo tempo, e na mesma região, e que 
se propaga com rapidez,caracteriza uma:

a. ( ) epifitia.
b. ( ) epidemia.
c. ( ) endemia.
d. ( X ) epizootia.
e. ( ) pandemia.

29. As hantaviroses são doenças virais agudas, cujas 
infecções em humanos podem se manifestar sob 
várias formas clínicas.

Os reservatórios dessa doença são:

a. ( X ) roedores silvestres da ordem Rodentia.
b. ( ) rattus norvegicus (ratazana ou rato-de-esgoto).
c. ( ) carrapatos do gênero Ixodes (Ixodes scapularis, 

I. ricinus,I. pacificus).
d. ( ) cão (Canis familiaris), marsupiais (Dedelphis 

mucura) e a raposa (Cerdocion tolos).
e. ( ) gado bovino, suíno, ovino, caprino e outros 

animais, como cães.
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37. A doença transmitida por alimento (DTA) é um 
termo genérico, aplicado a uma síndrome geralmente 
constituída de anorexia, náuseas, vômitos e/ou diar-
réia, acompanhada ou não de febre, atribuída à inges-
tão de alimentos ou água contaminados.

As DTA que são desencadeadas especificamente pela 
liberação de toxinas bacterianas, liberadas quando 
estas se multiplicam, esporulam ou sofrem lise na luz 
intestina, tem como principais agentes etiológicos:

a. ( ) rotavirus e Vírus Norwalk.
b. ( ) Salmonella spp, Shigella spp e Escherichia coli.
c. ( ) parasitas como Entamoeba spp, Giardia lam-

bliae Cryptosporidium parvum.
d. ( ) substâncias tóxicas como metais pesados e , 

agrotóxicos.
e. ( X ) Staphylococcus aureus, Clostridium spp e Vibrio 

spp.

38. Analise as afirmativas abaixo, em relação à notifi-
cação de uma doença transmitida por alimento (DTA):

1. A ocorrência de surtos é de notificação 
compulsória e normatizada por portarias 
específicas.

2. É um dever de todo cidadão comunicar à auto-
ridade sanitária a ocorrênciade surto de DTA.

3. A notificação é obrigatória para médicos e 
outros profissionais de saúde no exercício da 
profissão, bem como para os responsáveis por 
organizações e estabelecimentos públicos e 
particulares de saúde.

4. A notificação de uma DTA somente pode ser 
feita pela vigilância Sanitaria.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

33. O gênero de serpentes de interesse médico a que 
pertencem as serpentes chamadas comumente de 
jararaca, jararacuçu, urutu, caiçaca é o:

a. ( ) Crotalus.
b. ( ) Lachesis.
c. ( ) Micrurus.
d. ( X ) Bothrops.
e. ( ) Phylodrias.

34. Em cães, a visualização de corpúsculos de inclu-
são de Lenz em esfregaços sangüíneos, no líquor e em 
impressões das mucosas nasal, prepucial, vaginal e, 
principalmente, conjuntival faz o diagnóstico de:

a. ( ) raiva.
b. ( X ) cinomose.
c. ( ) letospirose.
d. ( ) parvovirose canina.
e. ( ) hepatite infecciosa canina.

35. São de importância em Saúde Pública alguns 
agentes causadores de zoonoses em cães que infec-
tam o homem.

O agente responsável pela larva migrans cutânea é:

a. ( ) Giardia sp.
b. ( ) Toxocara canis.
c. ( X ) Ancylostoma braziliense.
d. ( ) Dipylidium caninum.
e. ( ) Isospora canis.

36. O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 
das Doenças Transmitidas por Alimentos (VE-DTA) é for-
mado por todos órgãos citados abaixo, exceto pelo(a):

a. ( X ) Programa de Saúde da Família.
b. ( ) Defesa e Inspeção Sanitária Animal.
c. ( ) Defesa e Inspeção Sanitária Vegetal.
d. ( ) Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária 

e Vigilância Ambiental.
e. ( ) Laboratórios de Saúde Pública e Laboratórios 

de Defesa Sanitária Animal.
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39. A principal consequência, em termos econômicos, 
da cisticercose bovina é:

a. ( ) Um indicador da situação sanitária da pecuá-
ria de corte.

b. ( ) Isolamento de rebanhos considerados como 
áreas de risco.

c. ( ) Limitação da comercialização de todo o reba-
nho de lotes de animais cisticercóticos.

d. ( X ) Após o abate, é necessária a condenação de 
carcaças cisticercóticas, determinada pela 
fiscalização veterinária.

e. ( ) Perda da produtividade do rebanho, pois os 
animais apresentam infecções moderadas, 
com muita sintomatologia.

40. A responsabilidade pela inspeção e liberação de 
animais em matadouros é da(o):

a. ( ) Ministério da Agricultura.
b. ( ) Defesa e Inspeção Sanitária Animal.
c. ( ) Laboratórios de Defesa Sanitária Animal.
d. ( ) Defesa e Inspeção Sanitária Vegetal.
e. ( X ) Serviço de Inspeção Federal (SIF).
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