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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 pós-
modernidade (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) Qualquer trabalho fixado acima do limite proposto 
pelo artigo implicará prorrogação da jornada, que 
se dará mediante acordo escrito. 

b) Desde que todas as obras fossem concluídas a 
tempo, conseguiremos cumprir o calendário de 
atividades. 

c) Fato é que, quanto mais nos aprofundemos no 
assunto, tanto mais desenvolveremos a 
consciência em aquilo que pode ser considerado 
correto. 

d) Se a instituição tivesse se preparado 
adequadamente, tinha conseguido evitar as 
consequências negativas por que passa no 
momento. 

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) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II está incorreta. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III 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) V, V, V, V, V. 
b) V, V, V, V, F. 
c) V. V, F, V, V. 
d) F, V, V, V, F. 

 
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 valor-
hora acrescido de _________________________, 
computando-se cada hora como cinquenta e dois 
minutos e trinta segundos”. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) 23 (vinte e três), 06 (seis), 20% (vinte por cento). 
b) 22 (vinte e duas), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por 

cento). 
c) 22 (vinte e duas), 04 (quatro), 25% (vinte e cinco 

por cento). 
d) 21 (vinte e uma), 05 (cinco), 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) 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. 

c) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
estadual. 

d) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais do sistema federal de ensino e 
dos Territórios. 

 
 
 
 
 

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 de Professor 
Assistente. 

III. Classe C, com a denominação de Professor 
Adjunto. 

IV. Classe D, com a denominação de Professor 
Associado. 

V. Classe E, com a denominação de Professor 
Titular. 

 

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

 

a) Mestre. 
b) Pós Doutorado. 
c) Especialista. 
d) Doutor. 

 
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) Os objetivos educacionais são definidos a partir 
das necessidades concretas do contexto histórico 
social no qual se encontram os sujeitos. 

b) O diálogo e os grupos de discussão são 
fundamentais para o aprendizado. 

c) Os temas geradores para o ensino devem ser 
extraídos da prática de vida dos educandos. 

d) A relação entre professor e aluno deve ser vertical. 
 

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 limitam-
se a segui-los.  

 

A sequência correta é: 
 

a) F, F, V, F. 
b) V, F, V, F. 
c) V, V, V, F. 
d) 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) 08 (oito) dias consecutivos. 
b) 05 (cinco) dias consecutivos. 
c) 10 (dez) dias consecutivos. 
d) 15 (quinze) dias consecutivos. 

 
11. 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) 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. 

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) 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. 

d) 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. 

 
12. 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) A ocorrência de artrite traumática em animais 
lactentes tem aumentado consideravelmente nos 
últimos anos, em função das características dos 
pisos utilizados nas maternidades. 

b) As condições higiênicas e o nível de desinfecção 
das instalações são importantes fatores 
associados a ocorrência de artrites. 

c) 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. 

d) 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. 

 
 
 
 
 
 

13. 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) A PPS é causada por um vírus, o Actinobacillus 
pleuropneumoniae (App). 

b) Variáveis ambientais e de manejo como o 
reagrupamento de suínos na fase de crescimento-
terminação; 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. 

c) É uma doença infecto-contagiosa que nas formas 
superaguda e aguda caracterizam-se por um 
quadro de pleuropneumonia exudativa, fibrino-
hemorrágica e necrótica não purulenta, enquanto 
que a forma crônica, por aderências de pleura e 
pericárdio e focos de necrose pulmonar 
encapsulados. 

d) Uma vez o rebanho infectado, facilmente elimina-
se o agente dos animais. Os tratamentos com 
antibióticos e vacinas reduzem a mortalidade e a 
gravidade das lesões, impedindo a infecção. 

 
14. As afirmações abaixo se referem a erisipela ou ruiva 

suína. 

I. É uma enfermidade do tipo hemorrágico 
apresentando lesões cutâneas, articulares, 
cardíacas ou septicemia em suínos. Causada pela 
bactéria Erysipelothrix rhusiopathiae. 

II. A infecção natural se processa, pela ingestão de 
alimentos ou água contaminados. 

III. Suínos com infecção aguda eliminam o agente nas 
fezes, urina, saliva e secreções nasais.  

IV. É fácil erradicar a erisipela suína, em função da 
sua baixa capacidade de sobrevivência no 
ambiente. 

 

A sequência correta é: 
 

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva I está correta. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
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15. A ocorrência de lesões nos cascos de suínos não 
depende apenas de fatores ligados ao meio ambiente, 
mas também, da qualidade dos cascos. É difícil 
colocar em números as consequências econômicas 
das claudicações em suínos, pois causam perdas 
significativas em todas as faixas etárias. Sobre as 
perdas ocasionadas por lesões nos cascos, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

a) Perda por morte ou descarte antecipado de 
reprodutores. 

b) A conversão alimentar de suínos em terminação, 
não é influenciada por lesões do aparelho 
locomotor. 

c) As porcas com lesões de diferentes graus de 
severidade nos cascos, têm tendência a 
apresentar problemas urinários por falta de 
atividade física, que tem como consequência a 
menor ingestão de água, levando a diminuição das 
micções diárias. 

d) Lesões de casco são um dos principais fatores de 
risco para ocorrência da síndrome metrite, mastite, 
agalaxia (MMA). 

 
16. A vacinação contra leptospirose em suínos representa 

um dilema. A doença é relativamente rara em granjas 
que seguem um programa de biosseguridade. Em 
granjas em que as condições ambientais favorecem a 
infecção (muita umidade, criação extensiva e 
presença de animais silvestres que podem 
contaminar os suínos), a vacinação pode ser usada, 
aliada a outras medidas preventivas. Em relação a 
imunização contra leptospirose, assinale a afirmativa 
correta. 

a) Marrãs ou primíparas recebem uma única dose 
antes da cobertura. 

b) Os leitões não precisam ser vacinados, pois 
recebem imunidade pelo colostro. 

c) As porcas são vacinadas antes da cobertura ou na 
primeira semana de lactação. 

d) Machos adultos não precisam ser vacinados. 
 

17. Sobre o manejo de frangos de corte, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) O atraso no alojamento dos pintinhos não 
compromete o estado imunológico das aves. 

b) A qualidade do ar fica crítica durante o período de 
aquecimento no inverno, por isso a ventilação é 
necessária para manter a temperatura, a umidade 
relativa e evitar acúmulo de gases prejudiciais a 
saúde das aves. 

c) Normalmente os pintinhos chegam às granjas 
depois de 24 a 36 horas da eclosão. Durante esse 
período eles perdem peso pelo uso dos nutrientes 
do saco vitelino, pelas excreções digestivas e pela 
desidratação. 

d) O maior ou menor consumo de água é fator 
determinante do consumo de ração. À medida que 
as aves vão se desenvolvendo, preferem água 
com temperaturas mais baixas do que quando 
jovens, em torno de 18 a 20°C. 

 
 
 
 
 

18. Com relação a produção de frangos de corte, assinale 
a alternativa correta. 

a) A qualidade do material utilizado na cama não irá 
refletir nas condições sanitárias e ambientais da 
criação. 

b) Na fase inicial de criação, a temperatura do aviário 
deve ser de 21°C. 

c) As más condições de estocagem dos alimentos e 
de manutenção de silos podem causar 
desuniformidade na mistura das rações e sua 
contaminação. 

d) Pintos nascidos no verão, quando as temperaturas 
são elevadas, dispensam o uso de campânulas. 

 
19. Nas poedeiras comerciais, a muda de penas, pode 

ocorrer várias vezes durante a vida normal de uma 
ave. Nesse período, não há postura. A muda forçada 
é uma prática realizada nas granjas de postura 
comercial, com o intuito de fazer com que as aves 
tenham um rápido reinício da produção de ovos. Com 
relação a muda forçada, assinale a alternativa correta. 

a) A idade ideal para iniciar a muda forçada é entre 
35 e 40 semanas de idade. 

b) O fornecimento de luz artificial não precisa ser 
suspenso durante a muda. 

c) O método nutricional é o mais utilizado, por ser 
mais simples. Ele consiste em retirar o alimento 
por um período determinado, quando as aves 
trocam de penas e ao mesmo tempo descansam e 
rejuvenescem o aparelho reprodutivo. 

d) A muda forçada pode ser feita em lotes não sadios 
e em aves com peso abaixo do padrão. 

  
20. Os programas de vacinação utilizados na criação de 

poedeiras comerciais variam sistematicamente em 
função do risco sanitário da região. Assinale abaixo, 
qual a vacina obrigatória aplicada no incubatório no 
primeiro dia de vida da ave. 

a) Bronquite Infecciosa. 
b) Doença de Newcastle. 
c) Doença de Marek. 
d) Bouba Aviária. 

 
21. A debicagem é uma prática utilizada nas granjas de 

aves de postura comercial e consiste na remoção 
parcial do bico das aves com um aparelho debicador, 
de lâmina cortante em alta temperatura. Com relação 
a debicagem, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Evita a ocorrência de canibalismo e o desperdício 
de ração. 

b) A debicagem melhora o desempenho e a 
uniformidade do lote. 

c) A debicagem pode ser do tipo severa ou moderada 
e feita por pessoa experiente. Caso contrário, pode 
perder a ave. 

d) Nenhum tipo de mutilação nas aves é autorizado. 
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22. Com relação a biosseguridade em granjas de aves e 
suínos, assinale a alternativa correta. 

a) O tráfego de qualquer natureza deve ser realizado 
dos galpões com lotes mais velhos para os com 
lotes mais jovens. 

b) Um programa de biosseguridade é composto por 
várias práticas de manejo, que buscam a redução 
ou ausência de microrganismos patogênicos. 

c) Biosseguridade é sinônimo de desinfecção. 
d) O sistema de criação tudo dentro/tudo fora, é uma 

ferramenta para a redução da quantidade de 
microrganismos, desde que associada a um vazio 
sanitário de no mínimo 10 dias. 

 
23. Com relação ao programa de vacinação em aves de 

corte, assinale a alternativa correta. 

a) A utilização de bebedouros do tipo pendular para 
vacinação necessita de alguns cuidados como a 
limpeza com água sem desinfetante. Além disso, 
esse tipo de bebedouro não permite o contato de 
matéria orgânica da cama e resíduos de ração com 
a solução vacinal. 

b) O objetivo das vias massais, é a vacinação de um 
grande número de aves em um menor intervalo de 
tempo. 

c) A água utilizada para a diluição da vacina, deve 
conter cloro para proteger a vacina e corante para 
identificar a saída da vacina nos bebedouros. 

d) A vacinação via spray promove o estímulo das 
mucosas conjuntivais, como também distribui o 
antígeno vacinal na mucosa nasal e nas 
passagens do trato respiratório e parte da 
cavidade oral, induzindo uma fraca resposta 
imunológica. 

 
24. Com relação a Doença de Marek, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

a) A prevenção da doença inclui manter as 
instalações sanitárias em excelente estado de 
higiene, bem como vacinar os animais. 

b) Os animais infectados pela doença apresentam 
paralisia dos membros, asas e pescoço, perda de 
peso; íris cinzenta ou pupila irregular; deficiência 
visual; pele áspera em volta dos folículos das 
penas. 

c) Como tratamento se recomenda a 
antibioticoterapia. 

d) É uma enfermidade neoplásica, causada por vírus, 
que manifesta-se de três maneiras: neurológica, 
visceral e cutânea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. A micoplasmose tem sido considerada um dos 
importantes problemas sanitários de plantéis avícolas 
em matrizes, nos seus diversos estágios de criação, 
em frangos de corte e em postura comercial. Com 
relação a micoplasmose, considere as afirmativa 
abaixo e assinale a sequência correta. 

I. É um doença que acomete os tratos respiratório e 
reprodutivo das aves, bem como as articulações. 

II. Na avicultura apenas o Micoplasma galissepticum 
(Mg) tem importância pela sua patogenecidade. 

III. A transmissão vertical dá-se através do ovo e a 
transmissão horizontal por vetores biológicos, por 
aerossóis, por via mecânicas (equipamentos e 
roupas) em que o homem tem papel fundamental. 

IV. Ela é favorecida por situações de estresse, 
superpopulação dentro dos galpões, alterações de 
temperatura ambiental e transporte. 

  
A sequência correta é: 

 

a) Apenas a assertiva I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 
26. “Doença político sanitária altamente contagiosa, que 

pode matar até 100% das aves de um lote, 
independente da idade. Causada por um vírus, 
existente em todo o mundo, acomete galinhas, perus 
e patos, apresenta sintomatologia respiratória, 
nervosa e digestiva. É uma zoonose e faz parte do 
Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA). Sua 
prevenção é por meio de vacinação, medidas 
sanitárias e controle de trânsito”. A que doença o texto 
se refere? 

a) Salmonelose. 
b) Inluenza Aviária. 
c) Laringotraqueíte Infecciosa. 
d) Doença de Newcatle. 
 

27. “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 referida no texto: 

a) Colibacilose. 
b) Pulorose. 
c) Salmonelas paratíficas. 
d) Tifo Aviário. 
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28. A circovirose é uma doença recente no país, mas já 
tem provocado grandes preocupações aos 
suinocultores. Causada pelo circovirus suíno, da 
família Circoviridae, ele ataca o sistema imunológico 
dos suídeos, o que facilita a ocorrência de 
enfermidades oportunista. A moléstia atinge 
principalmente leitões após o desmame, causando 
retardo no crescimento, anemia e icterícia. Com 
relação as medidas de prevenção da Circovirose, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Evitar o estresse que pode ser ocasionado por 
densidade de suínos nas baias, por alteração da 
temperatura ambiente, por vacinações e 
dificuldade de acesso a bebedouros e 
comedouros. 

b) A mistura de lotes de animais e o contato intenso 
entre suíno não predispõe a doença. 

c) Fazer uma boa desinfecção das instalações, evitar 
o trânsito de pessoas e fazer um vazio sanitário 
correto.  

d) Remover animais doentes para baias enfermaria e 
eliminar os animais mortos. 

 
29. 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) Qualidade da higiene das instalações. 
b) Atividade física e situações estressantes. 
c) Estrutura anatômica do aparelho urinário. 
d) Aumento nas taxas de retorno ao cio. 
 
 

30. A aflatoxicose é uma doença causada pela ingestão 
de aflatoxina, que são metabólitos tóxicos produzidos 
pelos fungos Aspergillus flavus e Aspergillus 
parasiticus, que podem ser encontrados 
frequentemente contaminando grãos armazenados. 
Com relação a aflatoxina, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) As aflatoxinas são agentes carcinogênicos, 
teratogênicos e mutagênicos. 

b) As aflatoxinas têm efeito imunossupressor, 
predispondo ao aparecimento de outras 
enfermidades. 

c) Os fatores que podem influenciar a produção são 
a umidade relativa do ar, a umidade da mistura e a 
integridade dos grãos. 

d) As aflatoxinas não são capazes de provocar lesões 
hepáticas. 

 
 
 


