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 NOME DO CANDIDATO                                                                                              NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições, e a prova discursiva, seguida de uma página para rascunho. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 06 a 09 

CINHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 a 30 

DISCURSIVAS 31 a 32 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Em Mariana e em Paris o Estado não estava lá para te 

defender 
 

Após os ataques em Paris, que deixaram um 
trágico saldo de 129 mortos e de centenas de feridos, 
pulularam nas redes sociais comparações com os 143 
homicídios por dia no Brasil e ainda com a catástrofe 
ambiental e humana ocorrida na cidade mineira de 
Mariana. 

Os que comparam o mar de lama que invadiu a 
cidade brasileira com o mar de sangue nas ruas de 
Paris são solidários à dor na destruição e nas vidas 
ceifadas de compatriotas, mas ignoram a abissal 
diferença entre aqueles que por negligência, 
irresponsabilidade ou descaso permitiram que a 
barragem ruísse – e merecem punição exemplar, 
embora eu duvide que aconteça – daqueles que 
premeditadamente, ao se explodirem ou abrir fogo 
contra vítimas indefesas e inocentes estavam 
atacando todos os valores e a própria civilização 
ocidental. 

Não há como negar que os perpetuadores do 
terror na Cidade Luz possuem o claro objetivo de 
matar cada mulher, cada criança, cada homem que 
considere um "infiel", e assim o farão sempre que 
possível. Em resumo, temos uma tragédia tipicamente 
brasileira, fruto do descaso e irresponsabilidade ao 
lado de um ataque, uma declaração de guerra aos 
valores do mundo livre. 

Óbvio que os números da criminalidade no 
Brasil são absolutamente assustadores. Só em 2014 
foram 56.337 assassinatos, dos quais 92% ficarão sem 
qualquer tipo de punição. Some-se a isso mais de 50 
mil estupros declarados por ano e milhares, quiçá 
milhões, de outros crimes. Se há uma comparação 
aceitável entre o caos na segurança pública brasileira 
e a tragédia francesa é que o Estado se mostra 
absolutamente incapaz de proteger seus cidadãos. As 
instituições não são e nunca serão onipresentes. 

A dura verdade é que nossos "protetores" 
quase nunca estarão lá para evitar tragédias pessoais 
ou coletivas. E querem saber a verdade? O Estado não 
tem qualquer obrigação de proteger individualmente 
cada cidadão – e não sou eu que estou dizendo isso, é 
o próprio Estado. 

Em 2013, a 10ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça gaúcho (TJRS) negou recurso de mulher e filha 
que ajuizaram ação indenizatória contra o Estado do 
Rio Grande do Sul pela morte de seu companheiro e 
pai. A vítima vinha sendo ameaçada por criminosos 
que haviam furtado a oficina de seu pai. Boletins de 
ocorrência foram feitos, mas dias depois as ameaças 
se confirmaram com seu assassinato. Em sua 
sentença declarou o magistrado: "tem o Estado a 
obrigação constitucional de prestar segurança pública, 
policiamento ostensivo e preventivo. Impossível, 
todavia, a ação preventiva em particular a cada 
cidadão e sua família em todos os locais e 
circunstâncias da vida. Tanto seria exigir que os 
agentes estatais estivessem presentes em todos os 
lugares, ao mesmo tempo". 

O Estado não estava nas ruas tomadas pela 
lama em Mariana, o Estado não estava no Bataclan ou 
nos restaurantes de Paris e o Estado não estava lá, em 
2014, nos mais de 55 mil assassinatos no Brasil. Por 
que então algumas pessoas continuam insistindo que 
o direito de defesa do cidadão pode ser substituído 
por essa proteção estatal, quase dando ares de 
proteção divina a ela? Que respondam os defensores 

do desarmamento do cidadão, aqueles que, não 
raramente, de dentro de seus carros blindados e com 
escoltas armadas, pregam o monopólio das armas nas 
mãos do Estado, que não estará lá quando você 
precisar. 
 
Disponível em: http://noticias.uol.com.br/opiniao 

 

Questão 01  
 
O autor do texto: 
 

(A) Aproxima as duas recentes tragédias que 
ocorreram em Paris (França) e Mariana (MG-
Brasil), ao entendê-las, igualmente, como 
descaso do Estado. 
 

(B) Acredita que há uma diferença entre o que 
ocorreu em Paris e o que ocorreu em Mariana: 
no primeiro caso, houve crime premeditado; no 
segundo caso, trata-se de negligência, 
irresponsabilidade, descaso. 

 
(C) Afirma que, no Brasil, anualmente, o número de 

homicídios é inferior ao número de mortes 
registradas nas tragédias citadas. 

 
(D) Defende o desarmamento do cidadão e a 

descriminalização das drogas.  
 

Questão 02  
 
Expressões figuradas ou com sentido conotativo, 
empregadas no texto, EXCETO: 
 

(A) Mar de lama / Mar de sangue. 
(B) Cidade Luz. 
(C) Dura verdade. 
(D) Segurança pública. 

 

Questão 03  
 

Quanto ao significado das palavras, assinale a 
alternativa CORRETA, de acordo com o texto de 
referência: 
 

(A) Onipresentes – ausência de poder. 
(B) Pulularam – fervilharam. 
(C) Quiçá – sempre. 
(D) Ceifadas – humilhadas. 

 

Questão 04  
 
Ao utilizar as palavras “infiel” e “protetores”, o autor 
emprega aspas, tendo em vista que ele precisa: 
 

(A) Destacar sua ironia. 
(B) Marcar o discurso citado. 
(C) Evidenciar graficamente o uso de neologismo. 
(D) Intensificar o verdadeiro significado das 

palavras. 
 

Questão 05  
 
Quanto ao caso ocorrido no Rio Grande do Sul, 
descrito no texto, é CORRETO afirmar: 
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(A) No ano de 2013, a 10ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça gaúcho (TJRS) acatou 
recurso de uma mulher e sua filha, por conta do 
assassinato de um homem – companheiro e pai. 
 

(B) Nenhum boletim de ocorrência foi registrado. 
 

(C) O Estado tem a obrigação constitucional de 
ação preventiva em particular a cada cidadão e 
a sua família. 

 
(D) O Estado do Rio Grande do Sul negou tal ação 

indenizatória. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

Questão 06  
 
“Maior arquiteto brasileiro, já foi eleito o 9º maior gênio 
vivo e um dos nomes mais importantes da arquitetura 
moderna mundial. Responsável pelas principais obras 
de Brasília, o artista é admirado em todo o mundo e 
recebeu os principais prêmios da área”. O texto refere-
se a: 
 

(A) Oscar Niemeyer. 
(B) João Niemeyer. 
(C) José Niemeyer. 
(D) Dirceu Niemeyer. 
 

Questão 07  
 
A típica “calça larga” abotoadas no tornozelo, usada 
pelos gaúchos recebe o nome de:  
 

(A) Coaca. 
(B) Bombacha. 
(C) Lambreta.  
(D) Chulipa. 

 

Questão 08  
 
Assinale a alternativa que representa a moeda oficial 
da Argentina: 
 

(A) Euro argentino. 
(B) Iene argentino. 
(C) Rublo argentino.  
(D) Peso argentino. 

 

Questão 09  
 
O combustível biodegradável derivado de fontes 
renováveis como óleos vegetais e gorduras animais 
recebe o nome de: 
 

(A) Etanol. 
(B) Biodiesel.  
(C) Clorophilo.  
(D) Metanol. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 10  
 
A pododermatite caracteriza por ser uma enfermidade 
crônica, infecciosa dos ovinos, ocasionando grandes 
perdas econômicas. Sendo assim, podemos afirmar: 
 

 

1. A pododermatite é produzida pela 
associação das bactérias Fusobacterium 
necrophorum e Dichelobacter nodosus, 
sendo esta última a responsável pela 
transmissão. 

 
2. A infecção depende da presença do 

Dichelobacter nodosus, que não sobrevive 
por muitos dias no solo ou nos pastos 
(AIELLO, 2001). A fonte de infecção do D. 
nodosus é proveniente da pata do animal 
infectado, na qual os microrganismos são 
transferidos para o solo e por contato para 
as patas de outros ovinos (REILLY et al., 
2004). 

 
3. Fusobacterium necrophorum é uma bactéria 

gram-negativa, não esporulada, que se 
desenvolve em condições de anaerobiose, 
sendo habitante comum da flora 
gastrintestinal de animais e de seres 
humanos (CARTER, 1988; NAGARAJA et al., 
2005). 

 
4. Dichelobacter nodosus é um bastonete 

gram-positivo, aeróbico, esporulado. 
Comumente, rebanhos livres de 
pododermatite adquirem a doença de 
ovelhas portadoras introduzidas no lote 
(EGERTON, 2007; CONINGTON et al., 2008).  

 
Assinale a alternativa CORRETA.  

 
(A) As alternativas 1 e 2 estão incorretas. 
(B) As alternativas 1 e 3 estão incorretas. 
(C) As alternativas 2 e 3 estão incorretas. 
(D) Apenas a alternativa 4 está incorreta.  

 

Questão 11  
 
Também denominada de manqueira, podridão dos 
cascos, peeira, pedero, pietin e footrot, podemos 
afirmar quanto a sua epidemiologia: 

 
A. Apesar de ser uma infecção comum aos 

ovinos e caprinos, tem sido relatado casos 
em bovinos, eqüinos e suínos. Dentre os 
pequenos ruminantes é menos prevalente e 
severa em caprinos do que em ovinos. 

 
B. A pododermatite ocorre em qualquer faixa 

etária, porém a gravidade da doença 
geralmente aumenta com a idade.  Alguns 
animais não se infectam ou apenas 
manifestam sinais clínicos brandos, 
suspeitando-se de resistência de base. 

 
C. A doença ocorre principalmente durante 

períodos prolongados de calor e umidade. O 
pH do solo pode influenciar na incidência da 
pododermatite, pois a prevalência da doença 
parece aumentar em solos com pH ácido.  

 
D. Pelo menos três fatores devem ser 

considerados ao avaliar a pododermatite 
infecciosa: o tempo para que a infecção seja 
disseminada no rebanho; as condições 
ambientais e a variação na resistência 
inerente entre cada animal (ABBOUTT & 
LEWIS, 2005).  
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Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) As alternativas A e B estão corretas. 
(B) As alternativas B e C estão corretas.  
(C) As alternativas A e D estão corretas. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 12  
 
Para que ocorra o processo doença, alguns fatores 
patognomônicos devem estar presentes. Sendo assim, 
podemos afirmar que o espaço interdigital é 
normalmente resistente a infecções bacterianas, 
tornando-se susceptível em casos de exposição 
prolongada à umidade a qual predispõe a maceração e 
desvitalização desta região (ABBOTT e LEWIS, 2005). 
 
Sabendo disso, analise as assertivas. 
 

1. Os fatores predisponentes não tem tanta 
importância pois  o F. necrophorum penetra 
na pele integra, ocasionando uma inflamação 
da mesma.  
 

2. Ao realizar a colonização dos tecidos 
dérmicos, o F. necrophorum exerce sua ação 
patogênica através de leucotoxinas, 
endotoxinas, hemolisina, hemaglutinina, 
proteases e adesinas, resultando na 
Dermatite interdigital. 
 

3. As injúrias e a hiperqueratose induzidas pela 
infecção do F. necrophorum criam um 
ambiente propicio para a penetração do D. 
nodosus  que ao crescer, produz proteases e 
um fator que estimula o crescimento e a 
capacidade destrutiva do F. necrophorum 
evidenciando o sinergismo entre estas duas 
bactérias (RIET-CORRÊA et al., 2001; HIRSH 
& ZEE, 2003; RADOSTITS et al., 2007). 

 
4. Em relação ao agente etiológico podemos 

dizer que o D. nodosus leva a um aumento 
das lesões em razão da sua capacidade 
proteolítica. Desta maneira, há invasão da 
epiderme parietal, liquefação do estrato 
córneo e consequente separação entre 
epiderme parietal, epiderme lamelar e derme 
(SCOTT & HENDERSON, 1991; RINGS, 1999; 
RODRIGUES et al., 2001; ABBOTT & LEWIS, 
2005; EAST, 2006).  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Alternativas 1 e 2 estão  incorretas. 
(B) Alternativas 2 e 3 estão corretas . 
(C) Alternativas 2 e 4 estão corretas. 
(D) Apenas a alternativa 1 está incorreta. 

 

Questão 13  
 
 Quanto ao tratamento e erradicação do foot rot: 

 
1. A erradicação da pododermatite é possível, 

porém frequentemente difícil, principalmente 
em locais que permanecem úmidos durante 
a maior parte do ano. 
 

2. A imunidade contra a pododermatite 
infecciosa dos ovinos parece estar 
associada à presença, na vacina, de 

amostras de D. nodosos, prevalente na 
região em que essa for usada. Estudos 
realizados no Rio Grande do Sul e Uruguai 
demonstraram que as amostras mais 
prevalentes nessas duas regiões foram os 
sorogrupos A, B, D, E e F. 
 

3. Os melhores resultados são obtidos quando 
alguns dos métodos seguintes são 
combinados: casqueamento, pedilúvio, 
tratamento sistêmico, quarentena, manejo de 
pastagens, terapia oral, vacinação, descarte, 
seleção de animais resistentes. 

 
4. Das soluções para pedilúvio, sulfato de 

cobre (5%), sulfato de zinco (10%) e 
formalina (5%) mostraram-se eficazes . O 
lauril sulfato de sódio parece melhorar a 
penetração do sulfato de zinco (RIBEIRO, 
2001). 

 
5. O casqueamento não tem contribuição na 

prevenção da pododermatite a não ser nos 
casos graves em que este procedimento 
auxilia no tratamento. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Todas estão corretas. 
(B) Apenas a 4 está correta.  
(C) As afirmativas 2, 3, 5  estão corretas. 
(D) As afirmativas 1, 2, 3, 4 estão corretas. 

 

Questão 14  
 
Em relação à Ceratoconjuntivite Infecciosa Bovina: 

 
1. Os principais sintomas são o lacrimejamento 

intenso, fotofobia, blefaroespasmo e 
opacidade no centro da córnea podendo 
evoluir para uma úlcera de córnea. 

 
2. Os testes de fluorescina ajudam na 

abordagem correta em relação ao tratamento 
tópico. 

 
3. Devem ser realizados diagnósticos 

diferenciais entre: Rinotraqueíte Infecciosa 
Bovina (IBR), Diarréia Viral Bovina (BVD), 
Febre Catarral Maligna, Listeriose, 
Parasitose por nematóide do gênero Thelazia 
e Carcinoma Epidermoide (câncer de olho). 

 
4. Devido às leões características não se faz 

necessário à identificação do agente 
M.bovis.   

 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
CORRETA. 
 

(A) Todas estão corretas. 
(B) Apenas a 4 está incorreta. 
(C) As afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
(D) As afirmativas 1,  2,  4 estão corretas. 

 

Questão 15  
 
Ainda sobre a ceratoconjuntivite infecciosa bovina: 

 
1. É uma doença altamente contagiosa, 

transmitida por contato direto, descarga 
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nasal ou ocular e, principalmente por vetores 
mecânicos.  
 

2. A M. bovis pode sobreviver por mais de três 
dias nas patas das moscas (GERHARDT et 
al., 1982). 

 
3. Os fatores primários de patogenicidade da 

M. bovis são as fímbrias (pili de aderência), 
proteínas de superfície, cuja função é a 
fixação da bactéria a receptores específicos 
das células epiteliais da córnea e conjuntivas 
(CHANDLER et al., 1979, GIL TURNES, 1983).  

 
4. A M. bovis é freqüentemente susceptível à 

gentamicina, cefalosporinas de primeira 
geração, trimetroprima-sulfonamidas, 
nitrofuranos e tetraciclinas (BROWN et al., 
1998), aplicados topicamente em suspensão, 
pomadas ou aerossóis. A administração 
parenteral de formulações LA (longa ação) 
mantém concentrações nas lágrimas 
próximas à concentração inibitória mínima 
(MIC) por 24 horas (PUNCH et al., 1985). Altas 
concentrações de antibiótico também podem 
ser atingidas no filme lacrimal por injeção 
subconjuntival, embora essa forma de 
administração possa causar reações locais 
indesejáveis. A administração de preparados 
LA pode provocar necrose, e, por isso, não é 
recomendada por esta via (BROWN et al., 
1998). 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) A alternativa 1 está correta. 
(B) A alternativa 2 está correta.  
(C) A alternativa 3  está correta. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 16  
 
A área de sanidade animal envolve a questão das 
perdas econômicas em relação à produtividade, aos 
índices reprodutivos e à mortalidade. Também se 
relaciona às barreiras à exportação, que é o maior 
argumento dos países desenvolvidos contra a 
aquisição de produtos de origem animal do Brasil. No 
caso da raiva, como zoonose, a prevenção adquire 
uma relevância ainda maior.   
 

1. O período de incubação da raiva é muito 
variável, podendo ir de alguns dias até um 
ano; a média, contudo, é de 45 dias na raiva 
humana e de 10 dias a 2 meses, no cão.                 
Este tempo está diretamente relacionado ao 
local e à gravidade do ferimento provocado 
pelo animal, com a distância deste local dos 
troncos nervosos e, finalmente, à quantidade 
viral inoculada. 

 
2. Para a forma de transmissão da raiva se 

convencionou classificar os ciclos de 
transmissão em urbana, rural, silvestre, 
aéreo ou terrestre.   

 
3. No Brasil, a principal espécie animal 

transmissora da raiva ao ser humano 
continua sendo o cão, embora os morcegos 
estejam cada vez mais aumentando a sua 
participação, podendo ser os principais 

responsáveis pela manutenção de vírus no 
ambiente silvestre. Identificações positivas 
de vírus da raiva já foram descritas em 
animais silvestres da fauna brasileira, tais 
como as raposas (Dusicyon vetulus), 
jaritatacas (Conepatus sp), guaxinins 
(Procyon cancrivorous), sagüis (Callithrix 
jachus), cachorro-do-mato (Cerdocyon 
thous), morcegos hematófagos e não 
hematófagos.  
 

4. Em cães e gatos, a excreção do vírus na 
saliva pode ser detectada de 2 a 4 dias antes 
do aparecimento dos sinais clínicos, 
persistindo durante toda a evolução da 
doença, que leva ao óbito. A morte do animal 
ocorre, em média, entre 5 a 7 dias após a 
apresentação dos sinais. Por isso, cães e 
gatos suspeitos devem ser observados por 
10 dias, a partir da data da agressão.  

 
Assinale a afirmativa correspondente. 

 
(A) Todas estão corretas. 
(B) Apenas a 4 está correta. 
(C) As afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
(D) As afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. 

 

Questão 17  
 
Assinale a alternativa CORRETA. Nas aves as 
principais doenças responsivas aos vírus são: 

 
(A) Colibacilose, salmonelose, doença de Marek. 
 

(B) Micoplasmose, doença de Newcastle, doença 
de Marek, encefalomielite aviária. 

 
(C) Bouba aviária, doença de Newcastle, doença de 

Marek, encefalomielite aviária, bronquite 
infecciosa, leucose linfoide. 

 
(D) Bouba aviária, doença de Newcastle, doença de 

Marek, encefalomielite aviária, coriza infecciosa. 
 

Questão 18  
 
Ainda sobre as aves, dentre as principais doenças 
causadas pelas bactérias podemos citar: 
 

(A) Colibacilose, salmonelose, doença de Marek,  
encefalomielite aviária. 

 
(B) Colibacilose, micoplasmose, salmonelose,  

coriza infecciosa, pausteurelose, botulismo, 
ornitose, tuberculose, aspergilose, estafilocose, 
borreliose. 

 

(C) Bouba aviária, Doença de Newcastle, 
pausteurelose, doença de Marek, 
encefalomielite aviária. 

 
(D) Bouba aviária, colibacilose, pausteurelose, 

doença de Marek, encefalomielite aviária. 
 

Questão 19  
 
Ainda sobre aves, assinale a alternativa CORRETA em 
relação ao período de incubação dos ovos no 
incubatório.  
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(A) Tempo de incubação 22 dias. 
(B) Tempo de incubação 42 dias. 
(C) Tempo de incubação 31 dias. 
(D) Tempo de incubação 21 dias. 

 

Questão 20  
 
A hemoglobinúria bacilar (HB) é uma doença 
infecciosa, que tem como agente etiológico o 
Clostridium haemolyticum, o qual afeta os bovinos e 
também os ovinos, porém com menor frequência este 
último, (“Red Water Disease”, Doença Hemorrágica ou 
Icterohemoglobinúria infecciosa) e ocasionalmente, 
em ovinos.   
 
Em relação a essa enfermidade podemos afirmar: 
 

1. A maior incidência da doença acontece em 
áreas com alto índice de umidade e 
alagamentos, pois geralmente esses 
ambientes são de grande proliferação do 
parasita Fasciola hepatica, que enquanto 
larva, ataca o fígado possibilitando lesões e 
condições para que a bactéria se multiplique 
no mesmo. 

 
2. O agente etiológico é sensível  à  penicilina 

G, à ampicilina, ao cloranfenicol e às 
tetraciclinas desde que os animais sejam 
tratados precocemente. 

 
3. O local da produção da toxina é o fígado pois 

a bactéria se localiza nas células de Kupffer. 
A destruição hepática é causada pela 
migração de larvas de F. hepatica que 
favorece a germinação dos esporos do C. 
Haemolyticum. 

 
4. A doença ocorre principalmente durante o 

outono e inverno, pois a bactéria tem 
predileção por solos ácidos. 

 
5. Para o diagnóstico o fígado é o orgão de 

escolha e o agente a pesquisar é o 
Clostridium novyi tipo B.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) As alternativas 1 e 2 estão corretas. 
(B) As alternativas 1, 3 e 5 estão corretas.   
(C) Todas estão corretas. 
(D) As alternativas 1, 2 e 3 estão corretas. 

 

Questão 21  
 

Gangrena gasosa também conhecido como edema 
maligno é uma infecção necrosante de alta mortalidade 
entre os bovinos . Essa patologia pode ser causada   
por alguns microorganismos como o: Clostridium 
septicum, C. chauvoei, C. novyi tipo A, C. perfrringens 
tipo A e C. Sordellii. Sobre a enfermidade podemos 
afirmar: 

 
1. Estas bactérias são Gram-negativas,  aeróbio 

estrito. produtoras de toxinas e enzimas com 
atividade hemolítica letal e necrosante. 

 
2. O C. septicum produz quatro toxinas:   a) α - 

alfa (lecitinase) necrotizante, hemolítica e 
letal.    b) β - beta (dessoxiribonuclease), 

leucocida.    c) γ - gama (hialuronidase). d) δ 
- delta (hemolisina).  

 
3. Os bezerros devem ser imunizados aos 3-4 

meses de idade e os cabritos e cordeiros na 
época do desmame. É aconselhável a 
vacinação anual. O controle pode ser obtido 
com a vacinação.  

 
4. Simples detecção dos agentes é suficiente 

para fechar o diagnóstico. Podem ser 
empregadas as seguintes técnicas: 
imunofluorescência direta (IFD) (Assis et al., 
2001) que permite a detecção dos agentes 
em esfregaços de cultivo e em impressões 
(claps) obtidas diretamente dos tecidos 
durante a necropsia; a imunohistoquímica 
(IHQ) em cortes histológicos e/ou esfregaços 
de cultivo (Conesa et al., 1995., Assis et al., 
2003) e a PCR em espécimes clínicos obtidos 
durante necropsia, em cultivos dos agentes 
e em tecidos fixados a campo durante 
necropsia em formol (Kuhnert et al., 1997; 
Takeuchi et al., 1997, Uzal et al., 2003). 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

(A) Todas estão corretas. 
(B) As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 
(C) As afirmativas 2 e 3, 4 estão corretas.  
(D) As afirmativas 1,  2 e 4 estão corretas. 

 

Questão 22  
 

Sobre a estratégia do Programa Nacional de Controle e 
Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, é 
CORRETO afirmar que: 

 
(A) É obrigatória a vacinação de fêmeas, entre três 

e doze meses de idade. 
 

(B) Poderá ser feita a vacinação dos animais pelo 
proprietário, desde que faça comunicação com o 
serviço de defesa oficial. 

 
(C) É obrigatória a marcação das fêmeas 

vacinadas, utilizando-se ferro candente, com a 
letra V no lado esquerdo da cara seguido do 
algarismo final do ano da vacinação.  

 

(D) Toda vez que for necessário é permitida a 
vacinação de fêmeas com idade superior a doze 
meses. 

 

Questão 23  
 
A Febre Q, causada pelo agente Coxiella burnetti, é 
uma zoonose de distribuição cosmopolita. Os sinais 
clínicos são semelhantes aos da Influenza no homem e 
podem resultar em endocardite crônica. A 
contaminação de veterinários, criadores e outros 
podem ocorrer através de: 

 
(A) Contato com as fezes e urina de cães. 
(B) Arranhaduras de gatos. 
(C) Ingestão de carne de rã crua. 
(D) Por inalação destes organismos pela poeira 

contaminada de material seco placentário, 
fluidos de nascimento e excrementos de animais 
infectados ou pela ingestão. 
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Questão 24  
 
A inspeção "post-mortem" consiste no exame de todos 
os órgãos e tecidos, abrangendo a observação e 
apreciação de seus caracteres externos, sua palpação 
e abertura dos gânglios linfáticos correspondentes, 
além de cortes sobre o parênquima dos órgãos, 
quando necessário. A inspeção "post-mortem" de 
rotina deve obedecer à seguinte seriação: 

 
1. Observação dos caracteres organolépticos e 

físicos do sangue por ocasião da sangria e 
durante o exame de todos os órgãos. 

 
2. Exame de cabeça, músculos mastigadores, 

língua, glândulas salivares e gânglios 
linfáticos correspondentes. 

 
3. Exame da cavidade abdominal, órgãos e 

gânglios linfáticos correspondentes. 
 
4. Exame da cavidade torácica, órgãos e 

gânglios linfáticos correspondentes. 
 
5. Exame geral da carcaça, serosas e gânglios 

linfáticos cavitários, inframusculares, 
superficiais e profundos acessíveis, além da 
avaliação das condições de nutrição e 
engorda do animal. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) As alternativas 3,4 estão corretas. 
(B) As alternativas 2, 3, 4, 5 estão corretas.  
(C) As alternativas 1, 3,4,5  estão corretas. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 25  
 

Na inspeção industrial e sanitária de carne bovina, 
segundo o capítulo II, artigo 130 do RIISPOA, é 
considerado causa para matança de emergência: 

 
(A) Tuberculose. 
(B) Anemia. 
(C) Fratura. 
(D) Cisticercose. 

 

Questão 26  
 

Ainda em relação à matança de emergência, podemos 
afirmar: 

 
(A) Não se faz necessária a inspeção por 

funcionário federal uma vez que já foi 
diagnosticada a causa que levou o animal a ser 
abatido. 

 
(B) Todos os animais abatidos em emergência 

serão condenados e impróprios para o 
consumo. 

 
(C) Animais que tenham morte acidental nas 

dependências do estabelecimento, desde que 
imediatamente sangrados, a juízo da Inspeção 
Federal podem ser aproveitados. 

 
(D) Sempre que haja suspeita de processo 

septcêmico, a Inspeção Federal não precisa do 
exame bacteriológico, pois as inflamações dos 
intestinos, mamas, útero, articulações, pulmões, 

pleura, peritônio ou lesões supuradas e 
gangrenosas já caracterizam septicemia. 
 

Questão 27  
 
Ainda referente à inspeção de produtos de origem 
animal: 

 
1. Os produtos de origem animal, destinados à 

alimentação humana, sendo gêneros de 
primeira necessidade e perecíveis, devem ter 
prioridade de embarque (transporte 
marítimo, fluvial, lacustre, ferroviário, 
rodoviário ou aéreo). 

 
2. O fornecimento de produtos de origem 

animal a navios mercantes nos portos 
nacionais, que façam linha internacional, 
depende em todos os casos de prévia 
inspeção pelo D.I.P.O.A e subsequente 
expedição do competente certificado 
sanitário. 

 
3. É permitido conservar ovos pelo frio 

industrial ou por outros processos 
aprovados pelo D.I.P.O.A. Desde que receber 
um carimbo com a palavra "Frigorificado"; 
quando for adotado outro processo de 
conservação, o D.I.P.O.A. determinará o 
sistema de sua identificação. 

 
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
(A) Todas as alternativas estão incorretas. 
(B) Apenas a 3 está correta. 
(C) As alternativas 2 e 3 estão corretas. 
(D) Todas estão corretas. 

 

Questão 28  
 

Na indústria alimentícia, dos processos abaixo, aquele 
que tem como objetivo reduzir a contagem microbiana 
nos utensílios e equipamentos de preparo de 
alimentos (até níveis seguros de saúde pública) é: 

 
(A) Desinfecção. 
(B) Anti-sepsia. 
(C) Sanitização. 
(D) Esterilização. 

 

Questão 29  
 
O serviço médico de um hospital municipal atendeu 
vários pacientes com cólica abdominais, náuseas, 
vômitos, diarreias, calafrios, febre e cefaleia. Foi 
constatado que os doentes haviam ingerido carne 
cozida com molho em um restaurante “self service” e 
que o início dos sintomas ocorreu entre 12 e 36 horas. 
Salmonella sp; Amostras dos alimentos suspeitos 
encontrados no restaurante e fezes dos pacientes 
foram cultivadas. O diagnóstico foi de intoxicação 
alimentar causada pela contaminação do alimento por: 

 
(A) Clostridium perfrigens. 
(B) Clostridium botulinum. 
(C) Staphylococcus aureus. 
(D) Salmonella sp. 
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Questão 30  

 
A listeriose é causada pela Listeria monocytogenes, 
cocobacilos, gram positivos, desprovidos de cápsula. 
Com relação à referida bactéria, é CORRETO afirmar 
que: 

 
(A) É extremamente sensível à pasteurização. 

 
(B) A contaminação está associada principalmente 

ao consumo de queijos moles curados. 
 

(C) Pode ser encontrada facilmente em ambientes 
secos e equipamentos na indústria de POA. 

 
(D) Dificilmente é encontrada em carnes de aves. 
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INFORMAÇÕES SOBRE AS QUESTÕES DISCURSIVAS

 

 

De acordo com Edital de Abertura em seus subitens:

14.4 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero): a) em casos de não 

atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de manuscrever em letra ilegível 

ou de grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; b)apresentar acentuada 

desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; c) redigir seu texto a 

lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; d) não apresentar as questões 

redigidas na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco; e) apresentar 

identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, 

outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos);  

14.5  A correção da prova discursiva será realizada por uma Banca Examinadora, conforme os 

aspectos mencionados da Tabela 14.2, da seguinte forma: será atribuída a nota máxima 

de 5,00 (cinco) pontos para cada questão.  

14.6 O candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais na soma das questões discursivas 

para não ser eliminado do concurso público.  

14.7 A folha da VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da 

prova discursiva. As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de 

preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da prova 

discursiva.  

14.8 O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada 

questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 

fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão 

de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto.  

14.9 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta 

solução das questões, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao examinando 

nesta fase. 
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QUESTÕES DISCURSIVAS 

 
 
 31. Uma indústria de beneficiamento de leite utiliza equipamento de pasteurização à placa, dotado de termo 

registrador, e tem implantado o sistema de Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle (APPCC) no seu 
processo. Nessa indústria, foram também implantadas as Boas Práticas de Fabricação (BPF). 

 
 Discorra sucintamente como deve ser Fluxograma operacional do leite. 

 

 

 

RASCUNHO  
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32. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne no mundo. A cada ano, a participação brasileira no comércio 
internacional vem crescendo, com destaque para a produção de carne bovina, suína e de frango. Segundo o Ministério 
da Agricultura, até 2020, a expectativa é que a produção nacional de carnes suprirá 44,5% do mercado mundial. Já a 
carne de frango terá 48,1% das exportações mundiais e a participação da carne suína será de 14,2%. 
Essas estimativas indicam que o Brasil pode manter posição de primeiro exportador mundial de carnes bovina e de 
frango. 
Alguns fatores interferem na produção dentre os quais podemos citar o Botulismo, patologia que quando ocorre pode 
trazer grandes prejuízos para o rebanho. 
 
Escreva brevemente a respeito desta patologia, envolvendo o agente etiológico, patogenia, epidemiologia, sinais 
clínicos e tratamento. 

 

 

 

 

 

RASCUNHO  
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Lunardelli - PR  

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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