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Atenção: Nas próximas três questões, considera-se uso correto da Língua Portuguesa o que está de acordo com a norma
padrão escrita.
Texto I
A arte pós-moderna vai se diferenciar dos movimentos do alto modernismo, por preferir formas lúdicas, disjuntivas, ecléticas
e fragmentadas. A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o imaginário da pós-modernidade, não se estruturando
mais na paródia (o escárnio do passado), mas no pastiche (a apropriação do passado). A única possibilidade, já que tudo
já foi feito, é combinar, mesclar, re-apropriar [sic]. [...]
A arte eletrônica vai constituir-se numa nova "forma simbólica", através da qual os artistas utilizam as novas tecnologias
numa postura ao mesmo tempo crítica e lúdica, com o intuito de multiplicar suas possibilidades estéticas. Essa nova forma
simbólica vai explorar a numerização (trabalhando indiferentemente texto, sons, imagens fixas e em movimento), a
spectralidade (a imagem é auto-referente [sic], não dependendo de um objeto real, e sim de um modelo), o ciberespaço (o
espaço eletrônico), a instantaneidade (o tempo real) e a interatividade [...].
(LEMOS, André. Fragmento extraído de: Arte eletrônica e cibercultura. Disponível em: http://www.blogacesso.com.br/?p=102 Acesso em 15 abr 2015).
André Lemos é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Para saber mais sobre
o objeto de estudo de André Lemos, acesse o site www.andrelemos.info

Texto II

http://clubedamafalda.blogspot.com.br/

1. Retome as ideias presentes nos textos I e II e assinale
a única alternativa INCORRETA:
a) O texto I deixa claro que a arte pós-moderna
propõe uma reapropriação dos recursos já
utilizados por movimento artísticos anteriores.
b) O conceito sobre produtos culturais da pósmodernidade (texto I) dá conta de diagnosticar o
impacto que as novas artes trazem ao seu
consumidor (texto II).
c) A atitude da personagem (texto II) traduz a ideia de
que a música eletrônica não representa uma
evolução positiva da arte.
d) É possível inferir que o rádio (texto II) passa a ideia
de que a música eletrônica é uma manifestação
harmoniosa de som e ritmo.
2. Assinale a alternativa em que se observa rigor na
obediência aos recursos de clareza e correlação
propostos pela construção paralelística de sentido no
período:
a) Se a instituição tivesse se preparado
adequadamente, tinha conseguido evitar as
consequências negativas por que passa no
momento.
b) Fato é que, quanto mais nos aprofundemos no
assunto, tanto mais desenvolveremos a
consciência em aquilo que pode ser considerado
correto.
c) Qualquer trabalho fixado acima do limite proposto
pelo artigo implicará prorrogação da jornada, que
se dará mediante acordo escrito.
d) Desde que todas as obras fossem concluídas a
tempo, conseguiremos cumprir o calendário de
atividades.
Planejamento e Execução IESES

3. Sobre os recursos de construção do texto I, leia com
atenção as assertivas a seguir. Em seguida assinale
a alternativa que contenha a análise correta das
mesmas.
I. “A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o
imaginário, não se estruturando mais na paródia.”
Nesse período, podemos afirmar corretamente
que uma palavra foi acentuada por apresentar
hiato, uma foi acentuada por ser proparoxítona e
duas receberam acentos por serem paroxítonas
terminadas em ditongo.
II. Ainda em: “A arte vai servir aí como parâmetro,
exprimindo o imaginário, não se estruturando mais
na paródia”, o pronome “se” aí empregado também
poderia aparecer na forma enclítica, sem que com
isso se alterasse a correção do período, pois o
verbo no gerúndio permite a ênclise.
III. O verbo “ir” é utilizado em mais de uma ocorrência
no texto como verbo auxiliar, constituindo perífrase
de futuro do presente. Esse tempo verbal é
adequado à proposição do autor do texto, que faz
referência a eventos vindouros.
IV. “A arte eletrônica vai se constituir numa nova forma
simbólica.” A locução verbal presente nesse
período poderia ser substituída pelo verbo na
forma sintética, resultando, corretamente, na
reescrita a seguir: A arte eletrônica constituirá-se
numa nova forma simbólica.
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas a assertiva II está incorreta.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
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4. Referente à Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990,
marque “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para
as afirmativas falsas:
( ) Art. 12. O concurso público terá validade de 02
(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única
vez, por igual período.
( ) Art. 20 Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no
estágio probatório será exonerado ou, se estável,
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.
( ) Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em
virtude de sentença judicial transitada em julgado
ou de processo administrativo disciplinar no qual
lhe seja assegurada ampla defesa.
( ) Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em Lei.
( ) Parágrafo Único. Mediante autorização do
servidor, poderá haver consignação em folha de
pagamento a favor de terceiros, a critério da
administração e com reposição de custos, na forma
definida em regulamento.
A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)

V, V, V, V, V.
V, V, V, V, F.
F, V, V, V, F.
V. V, F, V, V.

5. Conforme a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990,
complete a frase:
“Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre ____________ horas de um dia e
_____________ horas do dia seguinte, terá o valorhora acrescido de _________________________,
computando-se cada hora como cinquenta e dois
minutos e trinta segundos”.
A alternativa correta é:
a) 21 (vinte e uma), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por
cento).
b) 22 (vinte e duas), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por
cento).
c) 23 (vinte e três), 06 (seis), 20% (vinte por cento).
d) 22 (vinte e duas), 04 (quatro), 25% (vinte e cinco
por cento).
6. Conforme o Art. 9º da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro
de 1996, é incumbência da União:
a) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede
municipal.
b) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais do sistema federal de ensino e
dos Territórios.
c) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede
estadual.
d) Elaborar e executar políticas e plano educacionais,
em consonância com as diretrizes e planos
nacionais de educação, integrando e coordenando
as suas ações e as dos seus Municípios.

7. O Parágrafo 2º do Art. 1º da Lei nº 12.772 de 28 de
dezembro de 2012, estabelece denominações às
Classes de Carreira de Magistério Superior de acordo
com a titulação do ocupante do cargo. As
denominações são:
I. Classe A, com denominações de:
1) Professor Adjunto A
2) Professor Assistente A
3) Professor Auxiliar
II. Classe B, com a denominação
Assistente.
III. Classe C, com a denominação
Adjunto.
IV. Classe D, com a denominação
Associado.
V. Classe E, com a denominação
Titular.

de Professor
de Professor
de Professor
de Professor

Para o professor ocupar o cargo de Professor Assistente A,
é necessário portar o título de:

a)
b)
c)
d)

Mestre.
Doutor.
Pós Doutorado.
Especialista.

8. O conhecimento humano, dependendo dos diferentes
referenciais, é explicado diversamente em sua
gênese e desenvolvimento, o que condiciona
conceitos diversos de homem, mundo, cultura,
sociedade educação, etc. Diversos autores têm
analisado e comparado as abordagens do processo
de ensino aprendizagem classificando e agrupando
as correntes teóricas segundo critérios diferentes.
Assim, no que se refere à Abordagem Sociocultural, é
INCORRETO afirmar:
a) O diálogo e os grupos de discussão são
fundamentais para o aprendizado.
b) Os temas geradores para o ensino devem ser
extraídos da prática de vida dos educandos.
c) A relação entre professor e aluno deve ser vertical.
d) Os objetivos educacionais são definidos a partir
das necessidades concretas do contexto histórico
social no qual se encontram os sujeitos.
9. No que diz respeito à teoria crítica e suas
contribuições para a construção do currículo, marque
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) A perspectiva crítica de currículo faz uma profunda
crítica às bases do pensamento de organização
curricular clássica.
( ) Na perspectiva crítica de currículo, as disciplinas
são organizadas de forma isolada, inscritas numa
grade curricular.
( ) Na perspectiva crítica de currículo, há um
questionamento político do papel da educação na
sociedade.
( ) Na perspectiva crítica de currículo, os objetivos e
conteúdos são definidos e os professores limitamse a segui-los.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
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V, F, V, F.
V, V, V, F.
F, F, V, F.
V, F, V, V.
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10. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 - Art. 97. Sem
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do
serviço em razão de casamento por:
a)
b)
c)
d)

05 (cinco) dias consecutivos.
10 (dez) dias consecutivos.
08 (oito) dias consecutivos.
15 (quinze) dias consecutivos.

11.O diagnóstico e o tratamento das doenças
respiratórias em animais são uma constante e uma
das principais atuações na clínica veterinária.
Algumas doenças que afetam o sistema respiratório
requerem poucos recursos diagnósticos, enquanto
outras exigem até o auxílio da necropsia. O
diagnóstico precoce de uma afecção para a instituição
do tratamento e prevenção de novos episódios de
doença, não só no animal examinado, mas no
rebanho como um todo é de grande importância. Com
relação a semiologia do sistema respiratório, assinale
a alternativa INCORRETA.
a) É importante uma anamnese para extrair do
histórico se o problema é individual ou coletivo. As
doenças num único indivíduo podem estar
relacionadas somente a ele, como também podem
ser o início de um processo que afete o rebanho.
b) A palpação é um dos métodos semiológicos que
fornece informações a respeito do estado físico do
sistema respiratório.
c) A auscultação é o método diagnóstico que dá
maiores informações a respeito do funcionamento
do sistema respiratório.
d) A avaliação física se inicia com a inspeção, que é
o método semiológico em que se faz a observação
do animal como um todo e no caso do sistema
respiratório, deve-se observar o animal,
preferencialmente sem tocá-lo e sem excitá-lo,
pois isso poderá provocar modificações na
frequência respiratória e até no tipo de respiração.
12. “Doença aviária que tem alta taxa de mortalidade,
causada pela bactéria Salmonella pullorum, acomete
pintos e às vezes galinhas adultas. A contaminação
ocorre principalmente pelos animais portadores,
através dos ovos ou incubadoras contaminadas com
a bactéria. Os animais doentes apresentam sintomas
como, tristeza, respiração dificultada e arrepiamento
das pernas; pintos doentes se amontoam com frio,
asas caídas, sonolência e falta de apetite; fezes
esbranquiçadas aderidas ao redor da cloaca;
crescimento retardado; aves adultas não apresentam
sintomas externos visíveis da doença”. Assinale a
doença que o texto faz referência.
a)
b)
c)
d)

Colibacilose.
Salmonelas paratíficas.
Tifo Aviário.
Pulorose.

13. O sistema circulatório geralmente está relacionado a
casos clínicos que permanecem assintomáticos por
um determinado período e somente quando o seu
envolvimento se torna exacerbado é que surgem os
primeiros sinais e sintomas que caracterizam seu
envolvimento. É de suma importância que o clínico
saiba avaliá-lo semiologicamente, de modo correto e
completo, para que se possa detectar o seu
envolvimento logo no início. As informações abaixo se
referem a semiologia do sistema circulatório. Assinale
a sequência correta.
I. O exame clínico do sistema circulatório deve
seguir a seguinte sequência: Identificação do
paciente; Anamnese; Exame físico e Exames
complementares.
II. Na palpação se faz a avaliação da frequência e
ritmo cardíacos e respiratório; detecção de ruídos
normais e anormais (patológicos ou não) e
detecção de bloqueios e desdobramentos.
III. Na inspeção é importante avaliar a coloração de
mucosas e avaliação do tempo de reperfusão
capilar.
IV. Como exame complementar, a ecocardiografia faz
a mensuração da frequência e ritmo cardíacos;
avaliação das ondas P e T, do complexo QRS e
detecção de arritmias e bloqueios AV.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

14. As afirmativas abaixo referem-se a raiva. Assinale a
alternativa correta.
I. A pesquisa citológica de corpúsculo de Negri pela
coloração de Sellers é considerada uma prova
muito sensível e é recomendada pela Organização
Mundial de Saúde.
II. Somente morcegos hematófagos estão envolvidos
na transmissão do vírus rábico no ciclo rural.
III. Quanto mais próxima do sistema nervoso central
for a mordida, menor será o período de incubação.
IV. A vacina fuenzalida é preparada com vírus vivo
inativado em cérebro de camundongos neonatos.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

15. Os aspectos econômicos das Infecções urinárias
estão relacionadas à alta frequência, ao fato de as
perdas envolverem várias fases do ciclo de produção,
a sua relação com problemas puerperais e de
esterilidade e, ao fato de elas serem consideradas um
fator de risco em relação a fertilidade, prolificidade e
síndrome metrite, mastite agalaxia. Segue abaixo,
fatores de risco envolvidos com a ocorrência de
infecção urinária, em fêmeas suínas em produção.
Assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)

Planejamento e Execução IESES

Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas a assertiva IV está correta.

Atividade física e situações estressantes.
Aumento nas taxas de retorno ao cio.
Estrutura anatômica do aparelho urinário.
Qualidade da higiene das instalações.
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16. Abaixo seguem recomendações para propriedade
rural com animais positivos raiva. Assinale a
sequência correta.
I. Vacinação imediata de todos os bovinos da
propriedade, com revacinação após trinta dias e a
seguir anualmente.
II. Sacrifício dos animais doentes.
III. Vacinação somente dos animais doentes.
IV. Proceder a captura dos morcegos e utilizar pasta
vampiricida no dorso dos mesmos e ao redor do
local da mordida nos animais agredidos.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

17.A doença de Aujeszky ou pseudoraiva é uma virose
que afeta a espécie suína. Sua ocorrência no Brasil é
conhecida há bastante tempo, embora seu caráter
enzoótico tenha e agravado, a partir da introdução das
criações industriais de suínos. Sobre esta doença,
qual das alternativas abaixo está INCORRETA?
a) O suíno é considerado o reservatório natural do
vírus. Devido a capacidade do vírus de se alojar
em forma latente nos animais infectados, os suínos
podem se tornar portadores assintomáticos da
infecção, podendo vir a transmitir a infecção a
outros animais, sem apresentar doença
clinicamente aparente.
b) A doença de Aujeszky não causa alterações
macroscópicas típicas. Microscopicamente, o
sistema nervoso central fornece dados de valor
diagnóstico, embora não sejam patognomônicos.
Um diagnóstico definitivo somente pode ser obtido
através de exames laboratoriais.
c) Nos suínos, a enfermidade caracteriza-se por
sintomas digestivos, por alto índice de mortalidade
entre leitões não imunes, e por graves transtornos
reprodutivos em porcas prenhes.
d) Não existe tratamento específico contra a doença
de Aujeszky. A principal medida para o controle da
doença é sacrifício de todos os animais da granja,
desinfecção rigorosa, estabelecimento de vazio
sanitário e repopulação com suínos sadios.
18. Você é chamado para um atendimento clínico de
vacas leiteiras pós-parto. Na anamnese o proprietário
relata que aos animais estão apresentando perda de
peso, inapetência, diminuição na produção láctea,
odor de cetona no hálito e anormalidades
neurológicas. Sobre esse caso clínico, assinale a
alternativa que contenha o correto diagnóstico.
a)
b)
c)
d)

TIPO 1
19.No Brasil, a pleuropneumonia suína (PPS) foi
diagnosticada pela primeira vez em 1981. A partir de
então, vários surtos foram diagnosticados onde a
suinocultura é praticada de forma intensiva e
confinada. Com relação a pleuropneumonia, é correto
afirmar:
a) Uma vez o rebanho infectado, facilmente eliminase o agente dos animais. Os tratamentos com
antibióticos e vacinas reduzem a mortalidade e a
gravidade das lesões, impedindo a infecção.
b) É uma doença infectocontagiosa que nas formas
superaguda e aguda caracterizam-se por um
quadro de pleuropneumonia exudativa, fibrinohemorrágica e necrótica não purulenta, enquanto
que a forma crônica, por aderências de pleura e
pericárdio e focos de necrose pulmonar
encapsulados.
c) Variáveis ambientais e de manejo como o
reagrupamento de suínos na fase de crescimentoterminação; utilização do sistema contínuo de
produção, sem vazio sanitário entre lotes;
superlotação; amplas variações térmicas diárias;
ventilação insuficiente e divisórias das baias
vazadas o que facilita o contato nariz-nariz entre
suínos não atuam como fatores predisponentes e
não influenciam na severidade da doença no
rebanho.
d) A PPS é causada por um vírus, o Actinobacillus
pleuropneumoniae (APP).
20. Em suínos as artrites são consequência de alterações
inflamatórias
intra-articulares
com
ou
sem
envolvimento das estruturas periarticulares, podendo
ser de origem infecciosa ou traumática. Sobre as
artrites em suínos, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) Os leitões acometidos deslocam-se com
dificuldade, mostram crescimento retardado e
perda de peso. São comuns os casos de refugos.
As infecções secundárias agravam esses
sintomas.
b) A ocorrência de artrite traumática em animais
lactentes tem aumentado consideravelmente nos
últimos anos, em função das características dos
pisos utilizados nas maternidades.
c) As condições higiênicas e o nível de desinfecção
das instalações são importantes fatores
associados a ocorrência de artrites.
d) Em leitões, o corte dos dentes, corte do umbigo,
castração, caudectomia e injeção de ferro, não são
portas de entrada aos agentes infecciosos de
artrite.

Alcalose ruminal.
Timpanismo.
Cetose.
Hipocalcemia.
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21. Abaixo seguem afirmações referentes a Teníase e
Cisticercose. Assinale a alternativa correta.
I. O homem é o hospedeiro definitivo da Taenia
solium.
II. Os bovinos são os hospedeiros intermediários da
forma larvária da Taenia solium.
III. Os bovinos são os hospedeiros definitivos as
Taenia saginata.
IV. Os suínos são os hospedeiros intermediários da
forma larvária Taenia solium.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva II está correta.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

22. Considere as afirmativas a respeito de Tuberculose.
Assinale a alternativa correta.
I. O Programa Nacional de Controle e Erradicação
de Tuberculose recomenda como definitiva em
bovinos a prova dupla comparativa.
II. O M. avium pode causar mastite em bovinos, e
esta ocorre geralmente pela via ascendente.
III. A alimentação do gado com cama de frango não
representa risco para a ocorrência de tuberculose.
IV. Os bovinos são altamente sensíveis ao bacilo de
origem humana: Mycobacterium tuberculosis.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva IV está correta.
Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.

23. Anaplasmose é uma doença dos ruminantes, que
ocorre mundialmente em regiões tropicais e
subtropicais e é causada por parasitas intraeritrocitários obrigatórios da ordem Rickettsiales,
gênero Anaplama. Com relação a Anaplasmose,
assinale a alternativa INCORRETA.
a) Se caracteriza por anemia progressiva de corrente
de destruição extravascular de hemácias
infectadas ou não.
b) A anaplasmose bovina clínica é causada por A.
marginale, mas também podem ser infectados por
A. caudatum e A. centrale.
c) A doença pode ser espalhar com o uso de agulhas
ou de instrumentos de descorna ou outros
instrumentos cirúrgicos contaminados.
d) É contagiosa e a maior parte da transmissão
ocorre por intermédio de várias espécies de
vetores-carrapatos.

Planejamento e Execução IESES

24. A linfoadenite caseosa dos ovinos e caprinos trata-se
de uma infecção endêmica, que ocorre mundialmente
e
é
causada
pelo
Corynebacterium
pseudotuberculosis.
Em
relação
ao
C.
pseudotuberculosis. analise as afirmativas abaixo.
I. Nos equinos, C. pseudotuberculosis causa
linfangite ulcerativa e abcessos crônicos na região
peitoral.
II. É um parasita intracelular facultativo encontrado
em fômites, no solo e esterco contaminado com
exudato purulento.
III. Para um diagnóstico definitivo, deve-se enviar um
aspirado de abcesso para exame bacteriológico.
IV. Para a cura é necessário um tratamento com
antibióticos.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva II está correta.
Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

25. A urolitíase é uma doença comum em bovinos, ovinos
e caprinos. Importante em animais de engorda, mas
também observada nos reprodutores adultos. As
afirmações abaixo se referem a urolitíase nos
ruminantes.
I. A composição mineral da água, com os
desequilíbrios minerais dietéticos, contribuem com
maior probabilidade para iniciar a formação de
urólitos do que a falta de água propriamente dita.
II. É considerada uma doença nutricional.
III. A flexura sigmoide dos bovinos e a flexura
sigmoide e o processo uretral de caprinos e ovinos
constituem os locais mais comuns para os urólitos
se alojarem.
IV. É possível observar tipos urolíticos diferentes que
refletem a distribuição mineral nos alimentos.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.

26. O diagnóstico definitivo das causas de várias
dermatopatias requer anamnese e exame físico
detalhado e testes diagnósticos apropriados. Assinale
a alternativa INCORRETA com relação aos
procedimentos laboratoriais das dermatopatias.
a) Os
raspados
cutâneos
são
utilizados,
primariamente para determinar presença ou
ausência de ácaros.
b) O exame microscópico das hastes pilosas pode
servir
para
procurar
evidências
de
autotraumatismo,
dermatofitoses
e
pêlos
displásicos.
c) A citologia cutânea e auricular é útil na
identificação de dermatopatias bacterianas,
fúngicas e possivelmente neoplásicas.
d) As biópsias cutâneas sempre são recomendadas
quando o animal não responde a uma terapia
apropriada.
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27. As afirmações abaixo referem-se ao exame da
claudicação em animais de produção. Assinale a
alternativa correta:

29. Considerando os cuidados com neonatos e as
enfermidades que os afetam, analise as afirmativas e
assinale a alternativa correta:

I. Um primeiro passo do exame seria a aparência do
animal de pé, onde se avalia qualquer sinal de
doença óbvio, como inchaços, abrasões, atrofia
muscular, lesões decubitais, postura anormal.
II. A avaliação da marcha – as características de
marcha anormal são comparáveis com as de
postura anormal.
III. No exame do casco se avalia a aparência das
paredes que podem indicar o nível nutricional e de
estresse. Deve-se avaliar o espaço interdigital.
IV. A radiografia da região digital não proporciona
informações acerca do estágio no qual a patologia
se desenvolveu.

I. As onfalopatias representam um dos principais
problemas de bezerros nos rebanhos brasileiros,
tendo como causas principais, fatores ambientais,
higiênicos, traumáticos, bacterianos e congênitos,
que isolados ou em associação provocam
processos inflamatórios e/ou infecciosos nas
estruturas do umbigo.
II. O uroperitônio ocorre com maior frequência em
potras (fêmeas), devido à ruptura da uretra
perineal durante a passagem do neonato pelo
canal do parto, resultando em peritonite.
III. A septicemia neonatal é a maior causa de
mortalidade de potros neonatos em todo o Mundo.
Ela é resultado da generalização de quaisquer
infecções primariamente instaladas em diferentes
órgãos e tecidos.
IV. Os problemas umbilicais causam grandes perdas
econômicas, visto que diminuem o ganho de peso,
geram custos com tratamento, retardam o
crescimento e promovem depreciação da carcaça
dos bezerros, podendo levá-los à morte.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

28. A encefalopatia espongiforme bovina, conhecida
como “doença da vaca louca”, é uma doença priônica
transmissível que determina degeneração crônica do
sistema nervoso central de bovinos. Embora ainda
não haja relato da ocorrência da doença no Brasil, fazse necessário o conhecimento por parte dos médicos
veterinários Assinale a afirmativa correta com relação
a principal forma de transmissão da BSE e suas
implicações:
a) Vetores biológicos, como carrapatos e mosquitos
hematófagos, favorecendo a transmissão em
bovinos criados em sistema de confinamento.
b) Alimentação dos bovinos com farinha de
carne/ossos contaminados, culminando com a
proibição do uso destas farinhas na formulação de
rações destinadas aos ruminantes.
c) Alimentação dos bovinos com farinha de
carne/ossos contaminados, culminando com a
proibição do sistema de confinamento na produção
bovina.
d) Vetores biológicos, como carrapatos e mosquitos
hematófagos, proporcionando o aparecimento de
sinais nervosos e dificuldade de locomoção
algumas horas após o contato destes agentes com
os bovinos.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

30. As afirmações abaixo referem-se a miopatia
nutricional dos bezerros e cordeiros. Analise e
assinale a alternativa correta:
I. Ocorre uma miodegeneração nos bezerros e
cordeiros de mães que receberam alimentação
deficiente em selênio durante a gestação ou antes
dela.
II. Os animais afetados se movem rigidamente com
as costas arqueadas e frequentemente ficam em
decúbito. Se a lesão for muito grave o animal não
consegue realizar a mamada e morre por inanição.
O definhamento pode ser o único sinal clínico.
III. Para evitar a miopatia branca em algumas áreas é
necessário a fornecer a vitamina D e o selênio para
vacas e ovelhas.
IV. As miopatias também podem ser ocasionadas pela
deficiência de vitamina E.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Planejamento e Execução IESES

As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
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