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PORTUGUÊS 

 

Texto para as questões 1 e 2  

 

A indústria farmacêutica nunca se interessou por doenças que afetam as populações pobres e 

vulneráveis do planeta, isso inclui o Brasil. As doenças transmitidas por várias famílias de mosquitos 

foram descritas desde o século XIX e algumas no século XX, casos dos vírus chicungunha e zika, os 

dois descobertos na África nas décadas de 1940 e 1950. O caso do aedes aegypti é muito mais antigo 

– aedes em grego significa odioso, e o Egito foi o lugar onde ele foi descrito pela primeira vez. O 

mosquito que está em evidência nas manchetes da mídia possuída e que transmite três doenças muito 

graves: dengue, zika e febre amarela. A Sociedade de Medicina Tropical e a Academia de Ciências 

no Brasil há muito tempo denunciam as doenças negligenciadas no mundo. O número é sintomático: 

em mais de 30 anos a indústria farmacêutica produziu apenas 18 medicamentos para combater doença 

de chagas, dengue, fasciolíase, úlcera de Buruli, hanseníase, malária, filariose linfática, oncocercose, 

raiva e esquistossomose, uma lista da Organização Mundial de Saúde com 17 doenças. 

 

TUBINO, Najar. Avanço dos mosquitos: desmatamento, agrotóxicos e mudanças climáticas: O 

aquecimento global e as mudanças climáticas criaram condições favoráveis à reprodução dos vetores 

que transmitem as doenças. Acesso em http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-

Ambiente/Avanco-dos-mosquitos-desmatamento-agrotoxicos-e-mudancas-climaticas/3/35895, 

acesso em 14 de mai. 2016. 

 

1 - O texto acima defende a seguinte tese: 

 

(a) O mosquito da dengue é um velho conhecido da ciência. 

(b) A indústria farmacêutica produz medicamentos de acordo com a demanda. 

(c) As doenças tropicais sempre foram uma preocupação mundial. 

(d) Doenças que afetam a população pobre sempre foram ignoradas. 

(e) Doenças tropicais sempre estiveram em foco nos grandes continentes. 

 

2 - Os transtornos sociais e humanitários que as doenças tropicais causam pelo mundo são 

consequências de: 

 

(a) Auto número de novas espécies de mosquitos na natureza. 

(b) Pelo deslocamento humano entre os continentes. 

(c) A falta de interesse em investir em pesquisa e prevenção. 

(d) O mosquito perdeu seu espaço natural, pois as grandes tragédias.  

(e) A população não cuida do meio ambiente. 

 

3 - Em relação a estrutura textual é importante observar o seguinte: 

 

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Avanco-dos-mosquitos-desmatamento-agrotoxicos-e-mudancas-climaticas/3/35895
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Avanco-dos-mosquitos-desmatamento-agrotoxicos-e-mudancas-climaticas/3/35895


(a) Para que o texto se destine, pois a característica deste texto atenderá as necessidades 

comunicativas. 

(b) O tema é algo importante a ser observado para entender qual seu objetivo. 

(c) Os parágrafos estruturam a maioria dos textos exercendo um papel de definir o tipo a qual 

pertence. 

(d) Os textos não exercem uma função social, apenas se destinam a comunicar algo. 

(e) O tema e o assunto de complementam no enredo de um texto narrativo. 

 

4 - Assinale a opção em que pelo menos uma palavra apresenta erro de grafia: 

 

(a) hipermercado – intermunicipal – superproteção  

(b) anti-higiênico – coerdeiro – sobre-humano  

(c) semiaberto – anteontem – autoestrada 

(d) infraestrutura – anteontem – autoestrada. 

(e) super-homem – autoescola – infra-estrutura 

 

5 - Fez um esforço ______ para vencer o campeonato ________. 

 

(a) sobrehumano – inter-regional.  

(b) sobrehumano – interregional  

(c) sobreumano – interregional  

(d) sobre-humano – inter-regional  

(e) sobre-humano – interegional 

  

6 - (ITA) Analisando as sentenças: 

 

I. A vista disso, devemos tomar sérias medidas. 

II. Não fale tal coisa as outras. 

III. Dia a dia a empresa foi crescendo. 

IV. Não ligo aquilo que me disse. 

 

Podemos deduzir que: 

(a) Nenhuma sentença tem crase. 

(b) As sentenças III e IV não têm crase. 

(c) Todas as sentenças têm crase. 

(d) Apenas a sentença III não tem crase. 

(e) Apenas a sentença IV não tem crase.  

 



7 - Na frase: “Tende a satisfazer as exigências do mercado”, substituindo-se “satisfazer” por 

“satisfação”, tem-se a forma correta: 

 

(a) tende à satisfação das exigências do mercado. 

(b) tende a satisfação as exigências do mercado; 

(c) tende a satisfação das exigências do mercado; 

(d) tende a satisfação às exigências do mercado; 

(e) tende à satisfação as exigências do mercado; 

 

8 - Assinale a opção correta quanto à justificativa da concordância verbal, segundo a norma culta. 

 

(a) “mas nem o pátio, nem os corredores, nem as escadas, nada tem o tamanho...”. O verbo está 

concordando com o sujeito “nada”. 

(b) “Houve uma época...”. O verbo está no singular concordando com o sujeito “uma época”. 

(c) “os jogadores fora o alvo da crítica da impressa.” O verbo está no singular concordando com 

impressa. 

(d) “Talvez seja esta a prova da sua existência:”. O verbo concorda com o sujeito “esta”. 

(e) “Alguém era grande no meu passado, fica pequeno no meu presente.”. O verbo concorda com o 

sujeito “alguém”. 

 

9 - Considera estas orações: 

I. Todos os alunos houveram por bem participar do projeto cultural. 

II. Se teus amigos desrespeitarem a velhinha, eles se haverão com o filho dela. 

III. Aquela curva é muito perigosa; lá já houve inúmeros acidentes graves. 

IV. Antigamente, havia inúmeras arvores seculares neste bosque. 

 

Em relação a conjugação verbal, os itens corretos são: 

 

(a) I, II 

(b) III, IV 

(c) I,II,III,IV 

(d) II, IV 

(e) III,IV 

 

10 - No início do ano haverá concurso para preenchimento de todas as vagas ociosas na Unicamp, 

promovidos pelas unidades onde serão oferecidas. [...] Se não houverem candidatos aptos em 

número suficiente para preencher as vagas, elas serão oferecidas somente no ano seguinte. 

Folha de S. Paulo, 11/2/1991. 



 

Neste texto há duas passagens sintaticamente semelhante que, se confrontadas, são contraditórias 

quanto a concordância verbal: 

 

(a) “haverá concurso e serão oferecidas”. 

(b) “haverá concurso e houverem candidatos”.  

(c) “houverem candidatos e serão oferecidos” 

(d) “houverem candidatos e número suficiente” 

(e) “haverá concurso e promovidos pelas unidades”. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11 – Numa cesta de frutas há laranjas, maçãs e bananas. Sabe-se que o número de laranjas é igual 

ao dobro do número de maçãs e que, se retirarmos 4 laranjas e 6 bananas, o número total dessas frutas 

caem, respectivamente, para um terço e dois terços de suas quantidades iniciais. O número de laranjas, 

bananas e maçãs nesta ordem, é igual a: 

 

(a) 4, 8 e 2 

(b) 6, 18 e 3 

(c) 8, 16 e 4  

(d) 6, 12 e 3 

(e) 4, 10 e 2 

 

12 - Qual a negação da proposição: Algum funcionário da UNIFIMES tem menos de 18 anos? 

 

(a) Nenhum funcionário da UNIFIMES tem 18 anos. 

(b) Todo funcionário da UNIFIMES tem mais de 18 anos. 

(c) Não existe funcionário da UNIFIMES com 18 anos. 

(d) Algum funcionário da UNIFIMES tem mais de 18 anos. 

(e) Nem todo funcionário da UNIFIMES tem menos de 18 anos. 

 

13 - A negação de “hoje é segunda-feira e amanhã não choverá” é: 

 

(a) hoje não é segunda-feira e amanhã não choverá 

(b) hoje não é segunda-feira ou amanhã choverá 

(c) hoje não é segunda-feira então amanhã choverá 

(d) hoje não é segunda-feira nem amanhã choverá 

(e) hoje é segunda-feira ou amanhã choverá 

 

14 Em uma sala de aula havia, no quadro, as informações a seguir. 

 

Hoje é segunda-feira. 

Depois de amanhã será quarta-feira. 

Nesse quadro há duas frases que levam à seguinte conclusão: 



 

(a) A primeira informação condiciona a segunda, mas a segunda não condiciona a primeira. 

(b) A segunda informação condiciona a primeira, mas a primeira não condiciona a segunda. 

(c) As duas informações podem ser verdadeiras simultaneamente, mas nenhuma delas condiciona a 

outra. 

(d) As duas informações são equivalentes, ou seja, cada uma condiciona a outra. 

(e) As duas informações são contraditórias, ou seja, elas não podem ser verdadeiras simultaneamente. 

 

15 Dizer que Maria ingressará na UNIFIMES por concurso público ou João não mora em 

Mineiros é logicamente equivalente a dizer que: 

 

(a) Se João não mora em Mineiros, então Maria ingressará na UNIFIMES por concurso público. 

(b) Se João mora em Mineiros, então Maria não ingressará na UNIFIMES por concurso público. 

(c) Se Maria ingressa na UNIFIMES por concurso público, então João não mora em Mineiros. 

(d) Se Maria não ingressa na UNIFIMES por concurso público, então João não mora em Mineiros. 

(e) Se Maria não ingressa na UNIFIMES por concurso público, então não é verdade que João não 

mora em Mineiros. 

 

16 João, Pedro e Severino são amigos e trabalham na UNIFIMES. Um deles é professor, outro 

agente administrativo e o outro psicólogo. Cada um deles viajou para uma cidade diferente no 

Carnaval de 2016: um deles foi para Jataí, outro foi para Rio Verde e o outro foi para Caiapônia. 

Considere as afirmações a seguir:  

 

O professor: não viajei para Rio Verde nem para Caiapônia. O agente administrativo: meu nome não 

é Pedro e nem Severino. O psicólogo: nem eu nem Pedro viajamos para Rio Verde. 

 

De acordo com as afirmações anteriores pode-se concluir que:  

 

(a) O professor é Severino e viajou para Caiapônia. 

(b) O professor é Pedro e viajou para Jataí. 

(c) O psicólogo é Severino e viajou para Rio Verde 

(d) O psicólogo é João e viajou para Caiapônia. 

(e) O agente administrativo é João e viajou para Caiapônia. 

 

17 Se é verdade que “alguns candidatos são estudiosos” e que “nenhum aventureiro é estudioso”, 

então, também é necessariamente verdade que 

 

(a) algum candidato é aventureiro. 

(b) algum aventureiro é candidato. 

(c) nenhum aventureiro é candidato. 

(d) nenhum candidato é aventureiro. 

(e) algum candidato não é aventureiro. 

 

 

18 Quantos números de três dígitos existem com todos os três algarismos diferentes?  

 

(a) 648  

(b) 720 



(c) 340 

(d) 504  

(e) 900 

 

19 Observe as sequências a seguir:  

 

A= (1,1, 2, 3, 5, 8,..., an )  

B = (1, 4, 9,16, 25,..., bn ) 

C = (1, 3, 6,10,15,..., cn ) 

 

De acordo com as sequências anteriores, o valor da expressão E = 2.(a9 + a10) + 3.(b9+ b10) + 4.(c9 + 

c10), é: 

 

(a) 937. 

(b) 1.013. 

(c) 1.121. 

(d) 1.221. 

(e) 1.361. 

 

20 Considere a sequência: 

 

TRIÂNGULO CONE CÍRCULO ESFERA QUADRADO ...... 

 

O próximo elemento lógico será o 

 

(a) CUBO. 

(b) CILINDRO. 

(c) TETRAEDRO.  

(d) PARALELEPÍPEDO. 

(e) TRIÂNGULO 

 

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 

 

21 - Com relação aos diversos dispositivos de Hardware de um computador típico, incluindo aqui os 

possíveis periféricos, leia as seguintes afirmações. 

 

I A memória RAM é formada por circuitos de memória colocados em slots especificados da placa 

mãe, e é usada para armazenar os arquivos e programas que estão sendo executados, como uma 

espécie de mesa de trabalho. Todo o seu conteúdo se perde ao desligar o computador. 

II As memórias ROM, também chamadas de secundárias, tem função parecida, porém armazenam 

apenas dados e tem seu conteúdo preservado mesmo quando se desliga o computador. 

III Tanto as memórias RAM quanto ROM são medidas em múltiplos de HZ (mega, giga e etc). 

 

Está correto o que se afirma em: 

 



(a) Somente I 

(b) Somente II 

(c) Somente III 

(d) Todas 

(e) Nenhuma 

 

22 - Os dispositivos conectados a um computador podem ser de entrada, saída ou entrada e/ou saída 

de dados. Considere os seguintes dispositivos de entrada e/ou saída que podem ser conectados a um 

computador pessoal (PC).  

 

1. Impressora Multifuncional  

 

2. Monitor Touch Screen  

 

3. Gravador de DVD  

 

4. Projetor Multimídia  

 

5. Placa de Rede  

 

Dentre os dispositivos listados acima, marque a alternativa que lista corretamente os dispositivos 

considerados somente de saída de dados. 

 

(a) Apenas o item 4. 

(b) Apenas os ítens 1 e 3. 

(c) Apenas os ítens 2 e 3. 

(d) Apenas os ítens 2 e 5. 

(e) Apenas os ítens 1, 4 e 5. 

 

23 - Em uma instalação padrão do Windows 8, em português, qual programa permite ao usuário 

visualizar os processos em execução e o histórico de uso da CPU e da memória física? 

 

(a) Gerenciador de Tarefas 

(b) Desfragmentador de Discos 

(c) Central de Rede e Compartilhamento 

(d) Windows Explorer 

(e) Windows Defender 

 



24 - O Sistema Operacional Windows 8.1, com instalação em português, apresenta cinco botões que 

estão sempre disponíveis no lado direito da tela e que disponibilizam maneiras rápidas de acessar 

ações realizadas com frequência pelos usuários do sistema. Quais são esses botões? 

 

(a) Transferir, Conectar, Criar, Gerenciador de Tarefas e Consultas. 

(b)Pesquisar, Compartilhar, Iniciar, Dispositivos e Configurações. 

(c) Configurar, Desligar, Remover, Início e Administração. 

(d) Consultar, Imprimir, Editar, Aplicativos e Atualizações. 

(e) Windows Explorer, Configurar, Central de Redes e Compartilhamento 

 

25 - Ao utilizar uma máquina com sistema operacional Windows, instalação em português, um 

usuário tenha inserido uma linha em branco em uma planilha do Microsoft Excel, em sua 

configuração de instalação padrão. Assinale a opção que apresenta a tecla que deverá ser acionada, 

nessa situação, para repetir essa última ação do usuário. 

 

(a) F1 

(b) F2 

 (c) F3 

 (d) F4 

 (e) F5 

 

26 - O uso de programas de troca de mensagens por computador, comumente conhecidos de correio 

eletrônico ou, simplesmente, e-mails, fazem uso de protocolos. Dentre eles, marque a alternativa 

correta em relação ao protocolo de correio eletrônico SMTP: 

 

(a) transfere correspondência do servidor de correio remetente para o servidor de correio destinatário. 

(b) tem comandos que permitem que um agente de usuário obtenha componentes da mensagem 

(c) trabalha com recepção das mensagens de e-mail, evitando a necessidade de baixá-las 

antecipadamente para o computador do usuário. 

(d) provê comandos para que os usuários possam pesquisar em pastas remotas 

(e) usa a porta 110 TCP 

 

27 - Na configuração de microcomputadores versão desktop, são inseridos diversos dispositivos de 

entrada e saída de dados, cada um com uma função específica. Nesse sentido, dependendo do 

momento em que são utilizados, podem realizar a função de entrada em um instante e de saída de 

dados, em outro. São exemplos de dispositivos que se enquadram nessa categoria:  

 

(a) Mouse e Impressora Deskjet. 

(b) DVD e Impressora Térmica. 

(c) Teclado e Impressora Laserjet. 



 (d) Pendrive e Impressora Multifuncional. 

 (e) Teclado e Monitor 

 

28 - Com a evolução tecnológica novos mecanismos de impressão foram desenvolvidos, dentre eles 

as impressoras 3D. Com isso, marque a alternativa correta sobre a utilização de impressoras 3D. 

 

(a) Devido a serem equipamentos modernos, as impressoras 3D não necessitam de qualquer tipo de 

manutenção. 

(b) Impressoras 3D não necessitam de etapa de planejamento, uma vez que já recebem como entrada 

qualquer modelo 3D. 

(c) O planejamento e configuração dos arquivos 3D de entrada independem da técnica utilizada nas 

impressoras 3D (filamentos, pó, entre outras). 

(d) Mesmo processos aditivos realizados em impressoras 3D necessitam de algum tipo de 

acabamento, como limpeza, lixamento ou resinagem 

(e) Impressoras 3D possuem o método mais moderno de fabricação digital, possibilitando a 

fabricação de qualquer tipo de peça, em qualquer tamanho, em tempo muito inferior aos demais 

métodos. 

 

29 - URL é o endereço de um recurso disponível em uma rede, seja a rede internet ou intranet, e 

significa em inglês Uniform Resource Locator, e em português é conhecido por Localizador Padrão 

de Recursos. Assinale a alternativa que apresenta o nome CORRETO do estilo usado para destacar 

Uniform Resource Locator. 

 

(a) Itálico e Tachado 

(b) Negrito e Sublinhado 

(c) Sublinhado e Itálico 

(d) Tachado e Negrito 

(e) Negrito e Itálico. 

 

30 - Impressoras fazem uso de diversas substâncias para a impressão, que pode ser colorida ou não, 

sendo que as impressões coloridas apresentam um maior custo. Em especial, um tipo de impressora 

usa toner, uma substância fina em forma de pó, para reproduzir texto e elementos gráficos no papel. 

Marque a alternativa correta, que identificam impressoras que usam toner. 

 

  (a) Impressora matricial. 

  (b) Impressora térmica. 

  (c) Impressora a laser. 

  (d) Impressora jato de tinta. 

  (e) Impressora 3D. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  



31 - A proptose ocular é o deslocamento súbito do bulbo ocular, ocorre com maior frequência em 

raças braquicefálicas, podendo ser iatrogênico após traumas leves (FOSSUM, 2014). Um cão da raça 

pug, adulto, macho, foi encaminhado ao exame oftalmológico veterinário. Durante a contenção física 

o animal sofreu uma proptose ocular traumática. Em relação ao caso clínico descrito acima, leia as 

afirmações abaixo:  

 

I. Deve-se aplicar imediatamente e por várias vezes unguentos e géis tópicos sobre a córnea para 

mantê-la úmida; 

II. Após avaliação oftalmológica do globo ocular, se as estruturas anatômicas forem consideradas 

integras e viáveis, o mesmo deverá ser reintroduzido cirurgicamente com prévia cantotomia 

medial. 

III. O excesso de manipulação do nervo óptico durante o ato cirúrgico pode ocasionar taquicardia 

reflexa do paciente; 

IV. A tarsorrafia lateral permanente é indicada em animais com exoftalmia exarcebada. 

 

Sobre as afirmativas acima, assinale abaixo a alternativa que contém apenas afirmativas CORRETAS:  

(a) Apenas I, II e IV 

(b) Apenas II, III e IV 

(c) Apenas I, III e IV 

(d) Apenas I e IV 

(e) Apenas III e IV 

 

32 - Ao ser injetado o anestésico local, nota-se um tempo entre a aplicação e sua ação ou 

difusibilidade, que é conferida pelo período de latência, o que permite considerar vários fatores 

importantes. Um desses fatores é a associação com outra substância que aumenta o tempo de ação do 

anestésico local, podendo elevar discretamente a dose máxima permitida. Essa elevação deve ser 

supervisionada para evitar casos de intoxicação aguda por sobredose de anestésico local (MASSONE, 

2011).  

 

Com base no texto acima, assinale nas alternativas abaixo, quais seriam respectivamente: a substância 

utilizada como associação para aumentar o tempo de ação do anestésico; e a substância utilizada no 

tratamento de intoxicação aguda por sobredose de anestésico local. 

 

(a) Atropina e anticolinérgico 

(b) Adrenalina e anticolinérgico 

(c) Atropina e barbitúrico 

(d) Adrenalina e barbitúrico 

 

33 - Assinale, nas alternativas abaixo, em qual nível de biossegurança se enquadram os laboratórios 

clínicos ou hospitalares de níveis primários de diagnóstico: 

 

(a) Nível de biossegurança A 

(b) Nível de biossegurança B 

(c) Nível de biossegurança 2 

(d) Nível de biossegurança 1 



(e) Nível de biossegurança 3 

 

34 - A consequência mais grave da “artificialização” alimentar em equinos é a maior incidência de 

afecções digestivas, refletidas, em sua maioria, pela síndrome cólica (THOMASSIAN, 2005). Em 

relação à síndrome cólica equina, leia as afirmações abaixo: 

 

I. A análise do líquido peritoneal, colhido por paracentese abdominal, é de extremo valor na 

elaboração do diagnóstico e prognóstico, e são observadas algumas características, dentre 

elas: coloração, turbidez, contagem de hemácias e glóbulos brancos, proteína total e 

fibrinogênio. 

II. A prova da luva em casos de sablose (ingestão de areia com água) pode ser realizada em uma 

luva de palpação através da introdução de algumas síbalas homogenizadas com água, e após 

alguns minutos, observada a deposição de areia na ponta dos dedos da luva. 

III. Um dos cuidados que se deve observar no tratamento da cólica equina é o combate à 

coagulação intravascular disseminada (CID) realizado através do uso de fluidoterapia 

(aumento da volemia); controle da coagulação (fatores anticoagulantes) e combate a 

endotoxemia.  

 

Sobre as afirmativas acima, assinale abaixo a alternativa correta:  

 

(a) Apenas I, II estão corretas; 

(b) Apenas II, III estão corretas; 

(c) Apenas I, III estão corretas; 

(d) I, II e III estão incorretas 

(e) I, II e III estão corretas 

 

35 - Leia as afirmativas abaixo: 

 

I. O vírus da cinomose canina pode afetar de maneira difusa ou multifocal o sistema nervoso 

central. Os sinais clínicos tendem a ser progressivos e podem ser vistos durante, após ou 

na ausência de doença multissistêmica. 

II. Na toxoplasmose os vertebrados homeotérmicos podem ser infectados pela ingestão da 

forma infectante do parasita somente no estágio de taquizoítas. 

III. No tratamento da úlcera de córnea por infecção bacteriana é recomendado o uso de colírios 

antibióticos a base de gentamicina ou tobramicina, associados à antiinflamatórios 

corticosteroides tópicos. 

IV. Animais internados com anorexia podem apresentar hipocalemia que pode ser corrigida 

com a suplementação de potássio adicionado a fluidoterapia, embora essa suplementação 

seja benéfica, sua aplicação deve ser monitorada para que não haja fornecimento excessivo 

causando o óbito do animal. 

 

Sobre as afirmativas acima, assinale abaixo a alternativa que contém apenas afirmativas CORRETAS:  

(a) Apenas I, II e IV 

(b) Apenas II, III e IV 

(c) Apenas I, III e IV 

(d) Apenas I e IV 

(e) Apenas III e IV 



 

36 - Uma capacitação realizada de 16 a 19 de maio de 2016, para médicos veterinários de Mato 

Grosso do Sul abordou as características de duas doenças que podem tirar o sono de muitos produtores 

rurais: o mormo e a anemia infecciosa equina (AIE). A primeira Capacitação de Médicos Veterinários 

do Programa Nacional de Sanidade Equídea (PNSE) reuniu cerca de 200 profissionais em Campo 

Grande para repassar informações que ajudarão a prevenir e diagnosticar essas enfermidades. 

Fonte (http://www.agorams.com.br/jornal/2016/05/anemia-infecciosa-equina-e-mormo-

preocupam-veterinarios-e-criadores-em-ms/) 

Mediante a leitura do texto acima, analise as seguintes afirmativas:  

 

I. Segundo a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 24, DE 5 DE ABRIL DE 2004, para efeito 

de diagnóstico sorológico do mormo, será utilizada a prova de Fixação de Complemento 

(FC). Os animais reagentes à prova de FC poderão ser submetidos a teste complementar 

de diagnóstico (teste da maleína), nas seguintes condições: animais de propriedade 

reincidente e animais reagentes ao teste de FC e que apresentam sintomas clínicos da 

doença. 

II. Animais positivos serão eutanaziados imediatamente, não cabendo indenização (conforme 

Decreto nº 24.538, de 03 de julho de 1934), procedendo-se, à desinfecção das instalações 

e fômites, sob supervisão do serviço veterinário oficial. Todos os equídeos restantes serão 

submetidos aos testes de diagnóstico para mormo. 

III. Segundo a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45, DE 15 DE JUNHO DE 2004 para 

diagnóstico da A.I.E., usar-se-á a prova sorológica de Imunodifusão em Gel de Agar 

(IDGA). 

IV. Deve-se submeter o equídeo procedente de propriedade não controlada a realização de 01 

(um) exame para A.I.E., e até a constatação da negatividade do mesmo, à quarentena em 

instalação específica, distante no mínimo 200 (duzentos) metros de qualquer outra 

propriedade ou protegida com tela à prova de insetos.  

Sobre as afirmativas acima, assinale abaixo a alternativa que contém apenas afirmativas CORRETAS:  

(a) Apenas I, II e IV 

(b) Apenas II, III e IV 

(c) Apenas I, III e IV 

(d) Apenas I e IV 

(e) Apenas II e III 

 

37 - Um animal da espécie canina, labrador, macho, pelagem amarela de aproximadamente 10 (dez) 

anos de idade, foi encaminhado ao exame veterinário. Durante o exame físico foi observada uma 

ferida na região da boca, no lábio inferior, ulcerada, com aproximadamente 0,3cm de diâmetro. No 

exame citológico foi observado grande número de debris celulares, além de neutrófilos e bactérias 

sob a forma de cocos. Foram prescritos antibióticos e o retorno marcado após 07 (sete) dias. O 

proprietário retornou após dez dias e foi observado que a lesão já apresentava uma formação de 

aproximadamente 2,0 cm de diâmetro em região perilabial inferior esquerda, ulcerada, aderida ao 

tecido e com alopecia. Foi recomendado avaliar-se o tecido por exame histopatológico, que 

demonstrou massas irregulares de ceratinócitos atípicos com alta atividade mitótica e invasão dermal, 

figura abaixo: 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/05/anemia-infecciosa-equina-e-mormo-preocupam-veterinarios-e-criadores-em-ms/
http://www.agorams.com.br/jornal/2016/05/anemia-infecciosa-equina-e-mormo-preocupam-veterinarios-e-criadores-em-ms/


 

Considerando o texto e a figura acima, marque das alternativas abaixo a correta quanto à alteração 

histopatológica observada e seu tratamento: 

 

(a) Carcinoma de célula escamosa, extirpação cirúrgica associada à quimioterapia e radioterapia.  

(b) Neoplasia de Glândula Ceruminosa, radioterapia. 

(c) Papiloma, sem tratamento por causa de regressão espontânea. 

(d) Cisto dermoide, excisão cirúrgica. 

(e) Mastocitoma, extirpação cirúrgica associada à quimioterapia. 

 

38 - Mais nove casos de Leishmaniose Visceral Canina (LVC) foram confirmados em Presidente 

Prudente, São Paulo, pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Conforme a informação divulgada 

nesta quarta-feira (18/05/2016), agora, o município tem 55 cães que contraíram a doença neste ano.  

Fonte http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2016/05/ccz-divulga-9-casos-

de-leishmaniose-e-presidente-prudente-chega-55-caes-infectados.html 

Quanto à leishmaniose é incorreto afirmar que: 

 

(a) Os achados hematológicos incluem trombocitopenia, anemia, linfopenia e leucocitose. 

(b) Na área urbana, o cão (Canis familiaris) é a principal fonte de infecção enquanto no ambiente 

silvestre, os reservatórios são as raposas (Dusicyon vetulus e Cerdocyon thous) e os marsupiais 

(Didelphis albiventris). 

(c) A forma de transmissão se dá de maneira direta mediata ou indireta através da picada dos vetores 

- L. longipalpis ou L. cruzi – infectados pela Leishmania (L.) chagasi. 

(d) É uma zoonose de notificação compulsória, com características clínicas de evolução grave no 

homem. 

(e) É uma doença de difícil controle, pois cães albergam a infecção subclínica por meses ou anos sem 

manifestação de sinais clínicos. 

 

39 - Um bovino, macho, Jersey, com 450Kg e 3 anos e 8 meses de idade foi encaminhado a assistência 

veterinária com relato de decúbito esternal há 01 (um) dia. Ao ser levantado, o animal ficou em 

estação, com o cotovelo do membro anterior esquerdo caído, flexão das articulações do carpo e 

metacarpo-falangeana, redução da sensibilidade e tônus, perda da propriocepção e arrastamento da 

pinça. Nas alternativas abaixo, assinale qual o possível diagnóstico do caso clinico descrito acima: 

 

(a) Úlcera de sola 

http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2016/05/ccz-divulga-9-casos-de-leishmaniose-e-presidente-prudente-chega-55-caes-infectados.html
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2016/05/ccz-divulga-9-casos-de-leishmaniose-e-presidente-prudente-chega-55-caes-infectados.html


(b) Fratura de radio e ulna 

(c) Desgaste da articulação metacarpo-falangeana 

(d) Neuropatia do nervo radial 

(e) Laminite 

 

40 - O sistema integração lavoura e pecuária (SILP), é definido por rotação temporária de cultivo de 

grãos e pastejo de animais em pastagens formadas por gramíneas e ou leguminosas, podendo ser 

utilizado de maneira distinta, dependendo dos interesses agropecuários (MORAES et al., 1988). 

Mediante a leitura do texto acima, analise as seguintes afirmativas:  

 

I. A integração lavoura-pecuária exige maior frequência de rotação de culturas anuais versus 

forrageiras. Isto proporciona redução de pragas e doenças quebrando os seus ciclos, bem como 

o das plantas daninhas. 

II. O SILP potencializa a fertilidade do terreno, com a fixação de nitrogênio (N), fósforo (P) e 

Enxofre (S) que são incorporados na matéria orgânica ativa do solo aumentando a atividade 

biológica. 

III. Esse sistema permite a intensificação e o aumento da eficiência do uso da terra, 

proporcionando maiores produções, em menos tempo e em menor área. 

 

Sobre as afirmativas acima, assinale abaixo a alternativa correta:  

(a) Apenas I, II estão corretas; 

(b) Apenas II, III estão corretas; 

(c) Apenas I, III estão corretas; 

(d) I, II e III estão incorretas 

(e) I, II e III estão corretas 

 

 


