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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém 55 questões de múltipla escolha assim distribuídas: 01 a 15 > 

Saúde Coletiva; 16 a 55 > Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

9 O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de 

múltipla escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 

Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao 

Fiscal a Folha de Respostas. Retirando-se antes de decorridas três horas do início da 

prova, deverá devolver também este Caderno.  

12 O candidato só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da 

prova. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 15 
 

 
01. O movimento que impulsionou a reforma sanitária brasileira colocou como projeto a 

construção contra-hegemônica de um novo patamar civilizatório, implicando uma profunda 

mudança cultural, política e institucional capaz de viabilizar a saúde como um bem públ ico. 

Um dos princípios orientadores da reforma sanitária brasileira é o  

A) princípio sanitário que entende a proteção à saúde de uma forma integral, desde a sua 
promoção, passando pela ação curativa até a reabilitação.  

B) princípio ético-normativo que insere a saúde como responsabilidade dos indivíduos, 
garantindo alinhamento ao mundo liberal moderno que garante a integralidade da atenção 
à saúde. 

C) princípio científico da multicausalidade como modelo explicativo para a com plexidade das 
doenças da população brasileira.  

D) princípio do alinhamento aos pressupostos do modelo médico-assistencial privatista para 
garantia integral do acesso aos serviços de saúde por todas as classes da população. 

 

02. No início do século passado, a sociedade brasileira esteve dominada por uma economia 
agroexportadora, assentada na monocultura cafeeira.  Essa monocultura exigia do sistema de 
saúde, sobretudo, uma política de saneamento destinada aos espaços de circulação das 
mercadorias exportáveis e à erradicação ou ao controle das doenças que poderiam prejudicar 
a exportação.  

Esse modelo assistencial que orientou as políticas de saúde na época ficou conhecido como  

A) unicausalidade.    C) sanitarismo campanhista. 

B) médico-assistencial privatista.   D) previdenciário. 

 

03. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços 
de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por açã o 
cooperativa e interdependente. Essas redes permitem ofertar atenção contínua e integral a 
determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde , prestada no tempo certo, 
no lugar certo, por custo certo, com a qualidade certa e de forma humanizada .   

Os três elementos que constituem as Redes de Atenção à Saúde são: 

A) profissionais de saúde, normativas e legislações nacionais.  

B) regulação, autorização e acesso. 

C) hierarquização, regionalização e participação popular.  

D) população, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde. 

 

04. A concepção de Educação Permanente em Saúde (EPS), a partir da década de 1980, passou 
a ser vista como estratégica para a recomposição das práticas e das políticas de formação, 
atenção e gestão em consonância com princípios do SUS. A referência norteadora dessa 
estratégia foi denominada de “Quadrilátero da Educação Permanente em Saúde ", sendo 
composta por ensino, gestão, atenção e controle social.  

O eixo estruturante da EPS é  

A) a participação popular, movimento organizado capaz de ordenar e reorientar as práticas e 
a formação em saúde. 

B) o acesso aos serviços de saúde, como um dos componentes fundamentais do princípio da 
universalidade do SUS. 

C) a categoria trabalho, na qual estão previstas as práticas realizadas individual e 
coletivamente, pressupondo a participação ativa dos trabalhadores em seu próprio 
processo de aprendizagem. 

D) a necessidade de saúde, que tem uma determinação social e histórica do modelo médico-
assistencial privatista, formando a base de constituição do SUS.  
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05. O envelhecimento populacional tem estreita ligação com os processos de transição 
demográfica e de transição epidemiológica. A mudança do comportamento demográfico da 
população bem como a variação dos níveis de natalidade e de mortalidade, além dos 
movimentos migratórios, modificam a inclusão da população nos três grupos etários, 
tornando-se mais envelhecida ou mais jovem. O cenário atual observado no Brasil é de 
redução do grupo das crianças, em virtude da queda acentuada da fecundidade e do 
progressivo aumento do grupo dos idosos, com a elevação da expectativa de vida, fruto da 
melhoria das condições sociais e econômicas.  

Uma das características da transição demográfica e epidemiológica no Brasil  é 

A) o envelhecimento rápido da população, que, a partir da década de 1960, reduziu a 
demanda por serviços médicos e sociais em razão de maior autonomia dos sujeitos e  da 
melhoria das condições gerais de vida.  

B) a predominância das doenças infecciosas e parasitárias que atingem, em sua maioria, a 
população mais idosa. 

C) o início do declínio das mortes por neoplasia nos últimos anos, em razão da melhoria das 
condições de vida das pessoas. 

D) a contratransição em que há a reintrodução de algumas doenças, como dengue e cólera, 
ou o recrudescimento de outras, indicando uma natureza não unidirecional. 

 
06. A epidemiologia dedica-se, no campo da saúde coletiva, a estudar e a fornecer bases 

científicas para a produção de equidade em saúde e para a melhora da qualidade de vida, 
além de identificar situações que tragam risco ou aumentem a vulnerabilidade aos agravos à 
saúde. Não obstante, também avalia a efetividade de programas, produtos e práticas para 
promoção, proteção e recuperação da saúde, apresentando uma série de dimensões nas 
quais as questões éticas estão presentes.  

Na epidemiologia, 

A) as pesquisas estão mais sujeitas a situações nas quais o limite entre humano e inumano 
possa ser ultrapassado. 

B) as relações com a ética limitam‐se às considerações dos aspectos éticos relacionados à 
prática de pesquisa em seres humanos.  

C) os problemas relativos à ética nas pesquisas que envolvem seres humanos e o significado 
social do risco e da vulnerabilidade são importantes na produção dos conhecimentos 
epidemiológicos.  

D) os interesses coletivos, por questões éticas, sempre se sobrepõem, e não se opõem, aos 
interesses individuais no âmbito da vigilância epidemiológica, em qualquer das esferas de 
atuação do sistema de saúde. 

 
07. Em um município do interior do estado do Rio Grande do Norte , a equipe da Vigilância em 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde sentiu a necessidade de estruturar uma sala de 
situação epidemiológica para avaliar os impactos da pandemia de COVID-19 no perfil 
epidemiológico da cidade. Identificaram a necessidade de elaborar os coeficientes de 
morbidade, para realizar diagnóstico em saúde, e a prevalência e a incidência das doenças 
para demonstrar o seu comportamento, ou seja, se há aumento ou diminuição dos casos. 

No que diz respeito aos coeficientes de morbidade,  

A) a incidência permite a comparação, ao longo do tempo, de dados epidemiológicos de uma 
mesma cidade ou de um mesmo país e, também, de diferentes espaços, ou seja, 
diferentes cidades e países. 

B) o coeficiente de prevalência resulta da divisão do número de casos novos de uma doença 
em um intervalo de tempo, período e área determinada, pela população exposta ao risco 
de adquiri-la, multiplicada por 100.000. 

C) o coeficiente de prevalência corresponde à relação entre o número de casos novos e o 
total da população exposta, o que permite realizar estudos comparativos de diferentes 
épocas e de diferentes populações.  

D) a incidência corresponde ao número de casos novos de determinado agravo ou doença  em 
uma população de indivíduos durante determinado período de tempo . 
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08. Um grupo de indivíduos selecionados para coleta de informação sobre a exposição de 
interesse será acompanhado, ao longo do tempo, para identificar se seus integrantes 
apresentam ou não determinada doença e se a exposição prévia guarda relação com a 
ocorrência dessa doença.  

Esse desenho de estudo, que parte da causa em busca dos efeitos, é conhecido como 

A) grupo controle.   C) experimental. 

B) coorte.     D) ensaio clínico randomizado. 
 

09. A lista abaixo apresenta delineamentos de estudos epidemiológicos que pro duzem diferentes 

níveis de evidências científicas.  

A. Ensaios clínicos randomizados e controlados de pequena amostra . 
B. Estudo de série de casos e opiniões de especialistas.   
C. Revisões sistemáticas de ensaios clínicos controlados randomizados. 
D. Estudos de coorte. 
E. Estudo de caso-controle. 
F. Ensaios clínicos randomizados e controlados de grande amostra.  

A sequência decrescente dos níveis de evidência científica dos delineamentos listados é 

A) B, C, A, F, D, E.  C) A, F, B, C, E, D. 

B) C, F, A, D, E, B.   D) D, A, B, E, F, C. 
 

10. A vigilância em saúde tem como objetivo a busca de respostas mais efetivas para as 
demandas e os problemas de saúde e se propõe a trabalhar a lógica de um conjunto 
articulado e integrado de ações. Analise as afirmativas abaixo sobre a vigilância em saúde. 

 

I 
A farmacovigilância ou vigilância de reações adversas a medicamentos é um exemplo 
clássico de práticas de vigilância sanitária.  

II 
O subsistema de vigilância sanitária é de competência exclusiva da União , e suas 
ações estão concentradas na ANVISA, podendo a sua execução ser complementada 
pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante convênio.  

III 
Surto e epidemia, por seu baixo potencial de ameaça à saúde da população, não são 
considerados eventos de saúde pública, quando comparados a uma pandemia.  

IV 
A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções 
específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo o 
conhecimento do comportamento da doença ou do agravo. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.    B) I e III.  C) II e III.  D) I e IV. 
 

11. Os determinantes sociais da saúde (DSS) são as condições em que as pessoas nascem, 
crescem, trabalham, vivem e envelhecem. São o conjunto mais amplo de forças e sistemas 
que moldam as condições da vida cotidiana. Ao moldarem as condições de vida, os DSS 
certamente irão influenciar, de maneira direta ou indireta, a situação de saúde. 

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
O combate à iniquidade, por meio da promoção da equidade, significa a garantia do 
acesso aos atendimentos médicos, nos diferentes níveis de atenção.  

II 
As diversas definições de determinantes sociais de saúde expressam que as 
condições de vida e trabalho dos indivíduos bem como as de grupos da população 
estão relacionadas com sua situação de saúde.  

III 
O conhecimento dos determinantes de saúde, na sociedade, é obtido pela soma dos 
determinantes de saúde identificados em estudos com indivíduos.  

IV 
Apoiar a abordagem dos determinantes sociais significa compreender o valor que a 
saúde tem para a sociedade e admitir que ela depende de ações , muitas vezes, sem 
relação com o setor de saúde. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.    B) I e IV.  C) II e III.  D) I e III. 
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12. De acordo com Reeves e colaboradores (2010), para diferenciar as formas de trabalho 
interprofissional, é preciso considerar a articulação das ações, que requer o reconhecimento 
da sua interdependência e a interação dos sujeitos envolvidos, expressa pelo nível de 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade entre os profissionais.  

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

O trabalho em equipe constitui a maior unidade de produção do cuidado em saúde  e 
caracteriza-se por: intensa interdependência das ações, integração, clareza dos 
papéis (reconhecimento do papel e trabalho das demais áreas profissionais), 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade de equipe.  

II 

Diferente do trabalho em equipe e da colaboração, nos quais há compartilhamento de 
identidade e senso de pertencimento (a uma dada equipe ou rede), o trabalho em rede 
não requer o compartilhamento de identidade ou pertencimento a uma mesma equipe 
de trabalho. 

III 

A colaboração caracteriza-se como forma mais flexível de trabalho interprofissional, 
com níveis menores de compartilhamento;  clareza de papéis ; interdependência das 
ações; e ainda com a necessidade de lidar com situações de atendimento um pouco 
menos imprevisíveis e com menor urgência e complexidade.  

IV 
No trabalho em rede, reconhece-se maior flexibilidade e menor interdependência das 
ações. O pré-requisito desse trabalho é a interação interpessoal, fragilizando -se 
quando acontece de maneira não sincrônica. 

 

Das afirmativas, estão corretas 

A) II e IV.  B) I e III.  C) III e IV.  D) I e II. 

 
13. A educação interprofissional é definida como “a ocasião em que membros de duas ou mais 

profissões aprendem ‘com’, ‘sobre’ e ‘entre si’ para melhorar a colaboração e a qualidade dos 
cuidados”. 

Analise as afirmativas abaixo acerca da educação profissional.  
 

I 
A educação interprofissional reforça a distinção entre as divisões manual e intelectual 
do trabalho, como desdobramento da lógica atual de produção dos diversos serviços 
de saúde. 

II 
O horizonte da educação interprofissional é a melhoria da qualidade da atenção 
mediada pela colaboração na dinâmica  do trabalho em equipe.  

III 
O desenvolvimento de profissionais mais colaborativos requer que os pressupostos da 
educação interprofissional estejam, explicitamente, inseridos na proposta pedagógica.   

IV 
A educação interprofissional propõe a diluição  das identidades profissionais por meio 
de um nível excelente de colaboração.  

 

Das afirmativas, estão corretas 

A) II e III.    B) II e IV.  C) I e III.  D) I e IV. 

 
14. As competências colaborativas representam conhecimentos, habilidade s, atitudes e valores 

que qualificam profissionais ou estudantes para o efetivo trabalho em equipe. São essas 
competências que melhoram as relações interpessoais e interprofissionais para o exercício do 
trabalho em saúde, resgatando o seu caráter eminentemente coletivo. 

Exemplos de competências colaborativas são: 

A) clareza dos papeis profissionais, liderança colaborativa, atenção centrada no 
usuário/paciente, funcionamento da equipe. 

B) comunicação interprofissional, territorialização, clareza dos papeis profissionais, tomada 
de decisões compartilhadas. 

C) humanização do cuidado, acolhimento, necessidades de saúde, atenção centrada no 
usuário. 

D) funcionamento da equipe, resolução de conflitos interprofissionais, necessidades de 
saúde, acesso e acolhimento. 
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15. O trabalho em equipe e a prática colaborativa interprofissional contribuem para melhorar o 

acesso e a qualidade da atenção à saúde.  

Um dos benefícios do trabalho em equipe e da prática colaborativa  é 

A) assegurar a maior qualificação das categorias profissionais, com foco nas expertises de 
cada profissão para o atendimento das necessidades de saúde.  

B) contribuir para o enfrentamento da crescente complexidade, não só das necessidades de 
saúde como também da organização dos serviços e dos sistemas de atenção à saúde em 
rede. 

C) evidenciar os elementos de fortalecimento da identidade profissional, como as 
características que tornam a profissão única em relação às demais profissões.  

D) fortalecer a aquisição de conhecimentos e habilidades de um indivíduo no processo de 

enculturação de normas, valores, papéis e atitudes para construir a identidade profissional.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. A utilização da ultrassonografia como método de diagnóstico na  Medicina Veterinária 

possibilita obter informações em tempo real sobre tamanho, forma, arquitetura e ecotextura 

dos órgãos, identificando condições fisiológicas dos tecidos bem como condições patológicas. 

Para melhor compreensão desse método é necessário conhecimento dos princípios físicos 

básicos dessa técnica. Sobre esses princípios físicos em ultrassonografia, considere as 

afirmativas abaixo. 

 

I 

Os transdutores podem ser classificados, de acordo com o tipo de imagem produzida, 
em setoriais, lineares ou convexos. Os transdutores setoriais e os convexos dão 
origem a feixes sonoros divergentes de cunha. Por sua vez, os lineares produzem um 
feixe sonoro de linhas paralelas, dando origem a um campo de imagem retangular.  

II 

A frequência de onda que o transdutor emite é representada em MHz, e a 
profundidade com que essa onda penetra em tecidos moles está diretamente 
relacionada à frequência utilizada. Isso significa que, quanto maior a frequência, 
menor será a penetração da onda e, dessa forma, indica-se seu uso em animais de 
pequeno porte. 

III 

A frequência de onda que o transdutor emite é representada em MHz, e a 
profundidade com que essa onda penetra em tecidos moles está diretamente 
relacionada à frequência utilizada. Isso significa que, quanto maior a frequência, maior 
será a penetração da onda e, dessa forma, indica-se seu uso em animais de grande 
porte. 

IV 

Os modos de exibições dos ecos são classificados como A, B ou M. O modo A registra 

profundidade no eixo vertical e tempo no eixo horizontal e é indicado para avaliação 

de estruturas cardíacas; o modo B fornece imagem bidimensional, sendo indicado 

para avaliação dos órgãos abdominais; e o modo M é um método unidimensional 

usado especialmente para exames oftálmicos.  
 

Acerca dos conceitos de semiologia, estão corretas as afirmativas  

A) II e IV.    C) I e II. 

B) I e III.    D) III e IV. 

 

17. A palpação é a utilização do sentido táctil ou da força muscular, usando -se as mãos, as 

pontas dos dedos, o punho, ou até instrumentos, para melhor determinar as características de 

um sistema orgânico ou da área explorada. Por meio dela , é possível identificar a 

consistência das estruturas ou áreas avaliadas. Sobre as possíveis consistências 

encontradas na realização da palpação, considere as afirmativas abaixo.  
 

I 
A consistência crepitante de uma estrutura ou área é observada quando um 
determinado tecido contém ar ou gás em seu interior. À palpação, tem -se a sensação 
de movimentação de bolhas gasosas.  

II 
A consistência flutuante de uma estrutura ou área é observada quando um 
determinado tecido contém ar ou gás em seu interior. À palpação, tem -se a sensação 
de movimentação de bolhas gasosas.  

III 
A consistência dura de uma estrutura ou área é observada quando uma estrutura 
oferece resistência à pressão, mas acaba cedendo e voltando ao normal com o fim da 
pressão. 

IV 
A consistência firme de uma estrutura ou área é observada quando uma estrutura 
oferece resistência à pressão, mas acaba cedendo e voltando ao normal com o fim da 
pressão. 

 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e III.      C) I e IV. 

B) II e III.      D) II e IV. 
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18. Mesmo que seja para a execução de procedimentos simples, a semiologia veterinária 

preconiza que não se deve manipular um animal sem ele estar adequadamente contido. Isso 

resultará em maior segurança para o examinador, para o auxiliar e para o próprio animal, 

além de propiciar um exame satisfatório e tranquilo. Sobre as formas e os métodos de 

contenção em medicina veterinária, considere as afirmativas abaixo.  
 

I 

Para a realização da contenção física, recomenda-se: realizar movimentos rápidos e 

precisos; ser tranquilo, firme e confiante; iniciar a contenção com métodos enérgicos e 

radicais; e evoluir para contenção química, quando necessário.  

II 

Para a realização da contenção física, recomenda-se: evitar movimentos bruscos e 

precipitados; ser tranquilo, firme e confiante; iniciar com a contenção padrão mais 

simples para a espécie; e evoluir para métodos mais enérgicos e radicais, quando 

necessário. 

III 

A contenção química deve ser utilizada não somente como forma de imobilizar mas 

também de minimizar o estresse do animal. Para tanto, recomenda-se o fármaco que 

propicie boa imobilização com poucas alterações dos parâmetros, tornando o exame 

mais fidedigno e evitando agressão ao examinador.  

IV 

A contenção química deve ser utilizada não somente como forma de imobilizar mas 

também de conter o estresse do animal. Para tanto, recomenda-se o fármaco que 

propicie imobilização severa com redução acentuada dos parâmetros, tornando o 

exame mais fidedigno e evitando agressão ao examinador.  

 

Entre as afirmativas, estão corretas 

A) I e III. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) II e IV. 

 

19. A palpação retal é de fundamental importância no exame físico de animais de grande porte, 

como os equinos. Para a correta avaliação dos achados da palpação retal, a experiência do 

palpador e o conhecimento prévio da anatomia topográfica da cavidade abdominal são 

imprescindíveis. As estruturas e suas respectivas localizações, possíveis de serem avaliadas 

pela palpação retal em equinos, são:  

A) rim, baço, ligamento nefro-esplênico e cólon dorsal (lado direito); tênia ventral e medial do 

ceco (lado esquerdo); cólon menor (cíbalos e fezes), anéis inguinais, flexura pélvica, 

bexiga e reprodutor (ventral); aorta, artéria mesentérica cranial (dorsal).  

B) tênia ventral e medial do ceco ( lado direito); rim, baço, ligamento nefro-esplênico e cólon 

dorsal (lado esquerdo); cólon menor (cíbalos e fezes), anéis inguinais, flexura pélvica, 

bexiga e reprodutor (ventral); aorta, artéria mesentérica cranial (dorsal).  

C) tênia ventral e medial do ceco (lado direito); rim, baço, ligamento nefro-esplênico e cólon 

dorsal (lado esquerdo); aorta, artéria mesentérica cranial (ventral);  cólon menor (cíbalos e 

fezes), anéis inguinais, flexura pélvica, bexiga e reprodutor (dorsal). 

D) rim, baço, ligamento nefro-esplênico e cólon dorsal (lado direito); tênia ventral e medial do 

ceco (lado esquerdo); aorta, artéria mesentérica cranial (ventral); cólon menor (cíbalos e 

fezes), anéis inguinais, flexura pélvica, bexiga e reprodutor (dorsal). 
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20. O RIISPOA é o regulamento que disciplina a fiscalização e a inspeção industrial e sanitária 

de produtos de origem animal, no Brasil. A respeito do âmbito de atuação da inspeção, 

considere as afirmativas abaixo. 

 

I 

A inspeção e a fiscalização de estabelecimentos de produtos de origem animal que 
realizem o comércio interestadual ou internacional são de competência do 
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) e do Serviço de 
Inspeção Federal (SIF), vinculados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

II 

A inspeção e a fiscalização nos estabelecimentos de produtos de origem animal que 
realizem comércio interestadual ou internacional poderão ser executadas pelos 
serviços de inspeção dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que 
haja reconhecimento da equivalência dos respectivos serviços junto ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

III 

Ficam sujeitos à inspeção e à fiscalização previstas no RIISPOA os animais 
destinados ao abate, a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, os ovos e 
seus derivados, o leite e seus derivados e os produtos de abelhas e seus derivados, 
comestíveis e não comestíveis, com adição ou não de produtos vegetais.  

IV 

A inspeção e a fiscalização a que se refere o RIISPOA não são necessárias no 

momento ante mortem e post mortem dos animais bem como na manipulação, sendo 

recomendadas no âmbito comercial, no que se refere à conservação, ao 

acondicionamento, à embalagem, ao armazenamento, à expedição e ao trânsito de 

quaisquer matérias-primas e de produtos de origem animal.  

 
 

Entre as afirmativas, estão corretas 

A) II e IV.    B) I e IV.  C) II e III.  D) I e III. 

 

21. O processamento do leite após a seleção e a recepção em qualquer estabelecimento 

compreende vários processos aprovados pelo Departamento de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal. A respeito desses processos, considere as afirmativas abaixo. 

 

I 

Apenas o leite tipo A destinado ao processamento industrial deve ser submetido à 
filtração antes do pré-beneficiamento, que inclui os tratamentos térmicos de 
pasteurização, ultra-alta temperatura (UAT ou UHT) ou esterilização e etapa de 
envase, e beneficiamento, que consiste na filtração sob pressão, clarificação, 
bactofugação, microfiltração, padronização do teor de gordura, termização, 
homogeneização e refrigeração. 

II 

Todo leite destinado ao processamento industrial deve ser submetido à filtração antes 
de qualquer operação de pré-beneficiamento, que consiste na filtração sob pressão, 
clarificação, bactofugação, microfiltração, padronização do teor de gordura, 
termização, homogeneização e refrigeração; e de beneficiamento, que  inclui os 
tratamentos térmicos de pasteurização, ultra-alta temperatura (UAT ou UHT) ou 
esterilização e etapa de envase. 

III 

É permitido o emprego de substâncias químicas na conservação do leite após o pré -
beneficiamento, que inclui os tratamentos térmicos de pasteurização, ultra-alta 
temperatura (UAT ou UHT) ou esterilização e etapa de envase; e o beneficiamento, 
que consiste na filtração sob pressão, clarificação, bactofugação, microfiltração, 
padronização do teor de gordura, termização, homogeneização e refrigeração.  

IV 

É proibido o emprego de substâncias químicas na conservação do leite antes e após o 
pré-beneficiamento, que consiste na filtração sob pressão, clarificação, bactofugação, 
microfiltração, padronização do teor de gordura, termização, homogeneização e 
refrigeração; e o beneficiamento, que inclui os tratamentos térmicos de pasteurização, 
ultra-alta temperatura (UAT ou UHT) ou esterilização e etapa de envase. 

 

Entre as afirmativas, estão corretas 

A) I e III.    B) I e IV.  C) II e III.  D) II e IV. 
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22. O leite é um alimento rico em nutrientes bastante utilizado para consumo humano, na sua 

forma natural ou de seus derivados. O Ministério da Agricultura estabelece o padrão de 

identidade e qualidade desses produtos. Em relação à inspeção industrial e sanitária de leite 

e derivados, o RIISPOA proíbe o envio, a qualquer estabelecimento industrial, do leite de 

fêmeas, independentemente da espécie, as que  

A) se apresentem clinicamente sãs e em bom estado de nutrição e estejam no último mês de 

gestação ou na fase colostral. 

B) pertençam a propriedade sob interdição, ou estejam no último mês de gestação ou na fase 

colostral. 

C) apresentem diagnóstico indicador da presença de doenças infectocontagiosas, e não 

estejam sendo submetidas a tratamento com produtos de uso veterinário durante período 

de carência. 

D) se apresentem assintomáticas para doenças infectocontagiosas e não estejam sendo 

submetidas a tratamento com produtos de uso veterinário durante período de carência.  

 

23. Um cão macho, sem raça definida, pesando 14 Kg e com 10 anos de idade, foi trazido para 

atendimento veterinário. Na anamnese, a proprietária relatou que o cão estava prostrado e 

não conseguia se levantar. No exame clínico, constatou-se que o animal apresentava grande 

quantidade de carrapatos, mucosas hipocoradas e ascite evidente. O paciente foi 

encaminhado para ultrassonografia, na qual se evidenciou grande quantidade de líquido livre 

no abdômen. Foi realizada abdominocentese e drenados 1,5 l de efusão sanguinolenta. Na 

análise da efusão, os valores apresentaram: eritrócitos > 40.000, leucócitos > 10.000, 

proteína > 3,0 g/L, fibrinogênio > 75 mg/dL, lactato > 10 mg/dL e presença de bactérias. O 

quadro descrito é indicativo de 

A) transudato asséptico. 

B) transudato séptico. 

C) exsudato asséptico. 

D) exsudato séptico. 

 

24. A urinálise fornece informações valiosas sobre o funcionamento do sistema urinário, sendo 

essencial sua realização no diagnóstico de muitas enfermidades. É composta por três 

exames: físico, químico e análise de sedimento. Considere as imagens abaixo, obtidas do 

sedimento urinário de um cão. 

 

 
As figuras A, B e C representam, respectivamente,  

A) cristais de estruvita, hemácias e cilindro hemático.  

B) cristais de oxalato de cálcio, células epiteliais e cilindro céreo.  

C) cristais de biurato de amônio, piócitos e cilindro granuloso.  

D) cristais de carbonato e cálcio, hemácias e cilindro epitelial.  
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25. Baseado no Manual Técnico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

do controle da raiva nos herbívoros, o diagnóstico laboratorial é essencial para a definição de 

foco. Assim, somente, será considerada a ocorrência de um foco de raiva quando houver um 

ou mais casos da doença confirmados mediante testes laboratoriais. O correto diagnóstico da 

raiva depende da execução adequada de colheita, acondicionamento e envio do material 

biológico dos animais suspeitos dessa enfermidade. Sobre a temática da raiva em bovinos, 

considere as afirmativas abaixo. 

 

I 

A colheita das amostras de animais suspeitos de estar acometidos de raiva deverá ser 

efetuada por médico veterinário ou por profissional habilitado por ele, que tenha 

recebido treinamento adequado e esteja devidamente imunizado.  

II 

Em caso de vários animais mortos com sintomas de encefalite, devem ser coletadas 

amostras do encéfalo e da medula espinhal de, pelo menos, metade dos animais 

suspeitos. 

III 

As amostras devem ser enviadas e/ou entregues ao laboratório preferencialmente até 

72 horas após a colheita, em caixa isotérmica perfeitamente vedada e com o símbolo 

de risco biológico. 

IV 

O material coletado deve ser acondicionado em frasco com tampa ou saco plástico 

duplo, hermeticamente fechado, identificado e colocado dentro de uma caixa 

isotérmica, que deverá conter gelo reciclável para manter a temperatura entre 2ºC e 

4ºC.  

 

Entre as afirmativas, estão corretas 

A) II e IV.    B) I e III.  C) II e III.  D) I e IV. 
 

26. A artrite encefalite caprina é uma síndrome degenerativa progressiva lenta e multissistêmica, 

que afeta, principalmente, os sistemas nervoso, articular e mamário, acarretando grandes 

prejuízos aos criadores da espécie. O agente etiológico, a principal forma de transmissão e o 

método diagnóstico são, respectivamente,  

A) retrovírus do gênero lentivirus; vertical pela mamada do leite/colostro ; e teste de 

imunodifusão em gel de Agar (IDGA).  

B) retrovírus do gênero lyssavirus; horizontal pelas secreções do sistema respiratório ; e teste 

de imunofluorescência direta (IFD).  

C) retrovírus do gênero lentivirus; vertical pelas secreções do sistema respiratório ; e teste de 

imunodifusão em gel de Agar (IDGA).  

D) retrovírus do gênero lyssavirus; horizontal pela mamada do leite/colostro; e teste de 

imunofluorescência direta (IFD).  
 

27. Em uma análise ultrassonográfica, a presença de artefatos se refere à exibição e às 

informações que não transmitem exatamente a verdadeira imagem da área examinada. A 

informação gerada pode ser errônea, superficial ou deslocada. É importante reconhecer 

esses artefatos, a fim de evitar falsas interpretações. Analise a figura a baixo. 
 

 
 

O tipo de artefato corresponde à 

A) refração.      C) reverberação. 

B) sombra acústica.     D) imagem em espelho. 
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28. Uma ovelha fêmea, de aproximadamente 49 kg, desvermifugada recentemente, veio a óbito 

após apresentar mucosas hipocoradas, apatia, diminuição da ingesta e com histórico de parto 

distócico no mês anterior. Na necropsia do animal, foram encontrados edema submandibular 

e larvas no conteúdo abomasal. Foi realizada a coleta de material do intestino grosso e do 

abomaso do ovino bem como de fezes do reto, armazenadas corretamente para o envio ao 

laboratório de parasitologia para avaliação. No laboratório, após a coprocultura, foram 

identificadas larvas com células intestinais retangulares, extremidade anterior arredondada, 

cauda afilada arredondada e cauda da bainha média com filamento. Diante do quadro 

apresentado, o provável gênero do parasita causador do óbito do animal é  

A) Trichostrongylus. 

B) Moniezia. 

C) Haemonchus. 

D) Cooperia. 

 

29. Um criador de ovinos procurou o médico veterinário, alegando que um de seus reprodutores 

apresentava um aumento do testículo. Ao realizar a consulta, o médico veterinário observou 

aumento unilateral da bolsa escrotal e alterações testiculares compatíveis com epididimite. 

Ao realizar o espermograma, observou um sêmen de baixa qualidade e, conversando com o 

criador, descobriu que esse animal estava com baixa fertilidade e que houve um aumento no 

número de abortos na propriedade. Além disso, foi realizado o teste rosa de bengala, que 

apresentou resultado positivo. O quadro apresentado indica provável diagnóstico de  

A) clostridiose. 

B) tétano. 

C) brucelose. 

D) micoplasmose. 
 

30. Foi atendido em um hospital veterinário um gato, sem raça definida, com 3,6 kg e dois anos 

de idade, não castrado, com histórico de atropelamento, dificuldade respiratória e 

emagrecimento progressivo há, aproximadamente, 15 dias. Após exame clínico, constataram-

se dispneia, abafamento dos batimentos cardíacos e sons de borborigmos na região torácica.  

Para auxiliar no diagnostico, foi realizada uma radiografia simples, cuja imagem está 

apresentada na figura abaixo. 

 

 
Com base nas informações do caso e na imagem radiográfica, o provável diagnóstico é de  

A) hérnia diafragmática.     C) pneumotórax.  

B) hérnia de hiato.    D) hemotórax.  
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31. O termo DTUIF (Doença do Trato Urinário Inferior dos Felinos) é empregado para descrever 

uma série de manifestações clínicas relacionadas à inflamação da bexiga e/ou uretra. A 

DTUIF pode ser classificada em obstrutiva ou não obstrutiva e , em caso de obstrução uretral, 

a cirurgia de desobstrução é um dos tratamentos indicados. Sendo assim, analise as 

afirmativas abaixo, acerca das técnicas de anestesia para o procedimen to cirúrgico de 

desobstruções uretrais. 
 

I 

Os fenotiazínicos associados aos opióides são, geralmente, uma boa combinação 

para felinos. Todavia, vale salientar que os fenotiazínicos, como a acepromazina, 

devem ser usados com cautela devido aos efeitos hipotensores e hipotérmicos que 

podem acarretar. 

II 

Os fármacos anticolinérgicos associados aos opióides são uma boa escolha devido ao 

fato de essa associação minimizar os efeitos arritmogênicos.  

III 

Os benzodiazepínicos, como diazepam e midazolam, são indicados na MPA e na 

indução anestésica em animais que estejam muito debilitados, pois podem promover 

miorrelaxamento e depressão do sistema nervoso central.  

IV 

O cloridrato de tramadol da classe dos alfa-2-adrenérgicos pode ser escolhida com a 

função de analgesia no transoperatório em felinos, pelos efeitos colaterais mínimos 

nas funções cardiovascular e respiratória.  

 

Considerando o enunciado acima, estão corretas as afirmativas  

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) I e II. 

D) III e IV. 
 

32. A criopreservação de sêmen é uma importante biotécnica reprodutiva, tendo em vista que 

promove a conservação do germoplasma do macho por tempo indeterminado. Além disso, 

quando associada à inseminação artificial, proporciona uma economia para o  produtor  ao  

reduzir  os custos  com  alimentação  e  transporte  dos  reprodutores. Nesse contexto, 

considere as afirmativas abaixo.  
 

I 

As principais características de um bom diluente são: extensão do volume; efeito 
tamponante; manutenção da pressão osmótica; possuir substrato energético para 
espermatozoides; exercer atividade antimicrobiana; ser de fácil preparo e de baixo 
custo. 

II 

Agentes crioprotetores não penetrantes aumentam a osmolaridade  do meio 
extracelular e são responsáveis pela passagem da água do interior da célula 
espermática para o meio extracelular, impedindo a formação de cristais de gelo em 
seu interior durante a criopreservação.  

III 
O glicerol protege a membrana plasmática da célula espermática, restaurando 
fosfolipídios perdidos durante o choque térmico oriundos da mudança de temperatura 
que ocorre durante o resfriamento do sêmen.  

IV 

A gema de ovo de galinha é o principal crioprotetor utilizado para espermatozóides. 
Seu efeito está relacionado à sua capacidade de ligação com a água e à baixa 
dissociação com sais. Possui a capacidade de atravessar facilmente a membrana 
celular, reduzindo a formação de cristais de gelo.  

 

Entre as afirmativas, estão corretas 

A) I e II. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) III e IV. 
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33. Foi atendido em uma clínica veterinária um animal da espécie canina, macho, com 8 anos de 

idade, pertencente à raça Border Collie. O animal apresentava apatia, cansaço e inapetência. 

Com base nesse quadro, foram solicitados hemograma, radiografa de tórax e 

ecocardiograma. O hemograma evidenciou anemia macrocítica normocromica, anisocitose, 

rouleaux eritrocitário, neutrofilia relativa, linfopenia, aneosinofilia, hiperproteinemia e 

trombocitopenia, além da presença de hemoparasita. A radiografia toráxica apresentou 

espaçamento da artéria pulmonar, seu trajeto tortuoso e hipertrofia do ventrículo direito. O 

ecocardiograma confirmou as alterações encontradas na radiografia e a presença de uma 

nematoide no ventrículo direito. Os achados dos exames apontam para um provável 

diagnóstico de 

A) dirofilariose. 

B) erliquiose. 

C) borreliose. 

D) anaplamose. 

 

34. Um criador de bovinos buscou um médico veterinário para realizar um relatório atestando 

problemas fetais que estavam ocorrendo na sua propriedade. Após anamnese detalhada e 

necropsia de alguns fetos, o veterinário relatou que se tratava de uma patologia fetal 

resultante da morte do feto, com a sua reabsorção incompleta ocorrendo após a formação da 

placenta. Essa patologia ocorre no período de calcificação, por um mecanismo inespecífico 

de desidratação dos tecidos moles nos fetos retidos no útero, que sofrem a deposição de 

cálcio. Os fetos apresentavam a forma de uma massa seca e firme, de cor marrom negra 

(pela degradação da hemoglobina) e pele tenaz envolvendo as partes duras. A descrição 

apresentada no relatório se refere à patologia conhecida como 

A) mola fetal. 

B) maceração fetal. 

C) hidropsia fetal. 

D) mumificação fetal. 

 

35. A Anemia Infecciosa Equina (AIE) é uma doença que atinge todos os membros da família dos 

equídeos, e todas as raças e idades são suscetíveis. É considerada um grande obstáculo 

para o desenvolvimento da equideocultura, por acarretar prejuízos aos proprietários que 

necessitam do trabalho desses animais e aos criadores interessados na melhoria das raças, 

além de impedir o acesso ao mercado. Sobre a AIE, considere as afirmativas abaixo. 

 

I 
A Anemia Infecciosa Equina (AIE) é causada pela bactéria Burkholderia mallei, sendo 
transmitida pela via digestiva, por meio de alimentos e água contaminados. Outras 
vias menos comuns são a respiratória e a cutânea.  

II 
A Anemia Infecciosa Equina (AIE) é causada por um retrovírus transmitido por meio do 
sangue de um animal infectado, por meio da picada de insetos hematófagos ou po r 
agulhas, arreios, leite, placenta e sêmen.  

III 

A forma aguda da AIE é caracterizada por: febre; respiração rápida; abatimento e 
cabeça baixa; debilidade nas patas, de modo que o peso do corpo é passado de um 
pé para outro; deslocamento dos pés posteriores para diante; inapetência e perda de 
peso. 

IV 
A forma aguda da AIE é caracterizada por febre, nódulos na mucosa nasal, tosse, 
epistaxe, respiração laboriosa e dispneia. No início, há uma secreção nasal serosa 
que evolui para purulenta. O animal pode vir  a óbito em poucos dias. 

 

Estão corretas as afirmações 

A) I e III.      C) II e III. 

B) II e IV.      D) I e IV. 
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36. No ano de 1946, a Organização Mundial de Saúde (OMS) instituiu a Saúde Pública, cujo 

objetivo é controlar zoonoses, enfatizando áreas de Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e 

Ambiental. A medicina veterinária só veio a ser considerada como profissão da área da saúde 

cerca de 50 anos depois, na década de 1990. Nesse contexto, considere as afirmativas 

abaixo. 
 

I 

Em 2009, foi dado mais um passo para confirmar a atuação do profissional da 

medicina veterinária na saúde pública: sua inclusão na lista de profissionais que 

podem compor o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

II 

A formação do médico veterinário permite o desempenho de atividades como 

administração, planejamento e coordenação de programas de saúde pública nos três 

níveis de gestão (nacional, estadual e municipal).  

III 

Cabem ao profissional médico veterinário atividades voltadas para prevenção de 

zoonoses, entre elas, o controle e a eliminação de doenças infectocontagiosas 

transmissíveis entre o homem e o animal.  

IV 

No contexto atual de saúde única, é imprescindível aprofundar reflexões sobre o papel 

do médico veterinário no âmbito da saúde pública, no que se refere à as sistência 

ambulatorial à saúde humana e animal.  
 

Entre as afirmativas, estão corretas 

A) I e II. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) III e IV. 

 

37. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde pública veterinária é a 

soma de todas as contribuições para o bem-estar físico, mental e social dos seres humanos 

mediante a compreensão e a aplicação da ciência veterinária. Os sistemas de vigilância em 

saúde, por sua vez, são medidas importantes na promoção da saúde coletiva. Sobre a 

vigilância sanitária, considere as afirmativas abaixo.  
 

I 

A vigilância sanitária possui uma infinidade de tarefas relacionadas à sua demanda. 

Algumas dessas tarefas são: atendimento a denúncias, inspeção de rotina, emissão 

de cadastro/licença de funcionamento de estabelecimentos.  

II 

São funções relacionadas à vigilância sanitária: inspecionar, notificar e licenciar 

estabelecimentos. Porém, é vedado à vigilância lavrar termos de aplicação de 

penalidades e fazer colheita de amostras no local.  

III 

A vigilância sanitária age de forma direta promovendo a eliminação, a diminuição e a 

prevenção dos riscos à saúde. Assim, melhora a qualidade de vida da população, pois 

atua direcionada às indústrias de alimentos, água minera l, aditivos e laticínios. 

IV 

O setor de produtos de origem animal é importante em saúde pública pelo fato de a 

população estar exposta a um maior risco quanto a zoonoses. Sendo assim, a 

vigilância fiscaliza, com maior rigor, abatedouros municipais, peixar ias e casas de 

mel. 
 

Entre as afirmativas, estão corretas 

A) III e IV. 

B) II e III. 

C) I e II. 

D) I e IV. 
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38. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados com o objetivo de ampliar a 

abrangência e o escopo das ações da atenção básica bem como a sua resolubilidade. Sobre 

os NASF, é correto afirmar: 

A) os NASF são constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de 
conhecimento. De acordo com a classificação atual, o médico veterinário está incluso no 
NASF da modalidade do tipo 4. 

B) os NASF podem ser organizados em quatro modalidades. A composição de cada um dos 
NASF será definida pelos gestores municipais e estaduais, seguindo os critérios de 
prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos.  

C) o NASF tipo 3 deve realizar suas atividades vinculado a, no mínimo, 5 equipes de saúde 
da família e, no máximo, 7 equipes de saúde da família e/ou equipes de atenção básica 
para populações específicas. 

D) o NASF tipo 1 deve realizar suas atividades vinculado a, no mínimo, oito equipes de saúde 
da família e, no máximo, quinze equipes de saúde da família e/ou equipes de atenção 
básica para populações específicas.  

 

39. O médico veterinário é um dos profissionais que pode compor as equipes dos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), devido à sua atuação na área da saúde coletiva. Nesse 

contexto, é correto afirmar: 

A) o Ministério da Saúde criou, em 2013, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família com o 
objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica e do Programa 
de Saúde da Família. 

B) o Programa de Saúde da Família (PSF) é uma estratégia de reorientação do mo delo 
assistencial, operacionalizado mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 
unidades de saúde. 

C) o NASF passou a se chamar Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica 
(Nasf-AB), a partir da Portaria n

o
 2.436, de 21 de setembro de 2013, que aprova a Política 

Nacional de Atenção à Saúde. 

D) o médico veterinário só foi incorporado à equipe em 2012, com a atualização da Política 
Nacional de Atenção à Saúde, embora diversas categorias de saúde já estivessem 
previstas para compor o NASF na sua criação em 2010. 

 

40. O manejo populacional e reprodutivo de cães e gatos foi definido como um conjunto de 

estratégias desenvolvidas para prevenir a falta de controle e o abandono animal. Nesse 

contexto, considere as afirmativas abaixo. 
 

I 
Medidas de controle reprodutivo por meio de intervenção cirúrgica e ações de 
educação sobre guarda responsável podem apresentar resultados satisfatórios a 
médio e longo prazos na redução ou na estabilização da população canina.  

II 
A castração química em machos consiste em injeções intratesticulares de agente 
esterilizante, levando à degeneração de células germinativas. No entanto, podem 
surgir complicações como necrose, edema e automutilação do saco escrotal.  

III 

Os métodos não cirúrgicos para contracepção usados nas fêmeas são os 
medicamentos inibidores de cio com atividade estrogênica que suprimem o estro. Por 
serem de longa duração, administram-se esses medicamentos a cada seis meses, o 
que facilita sua utilização. 

IV 

O procedimento realizado, nas fêmeas, é a ovariectomia (OH), que consiste na 
retirada dos ovários e das tubas uterinas. Nos machos, se realiza a vasectomia, que é 
uma incisão no ducto e/ou no canal deferente e sua ligadura, ou a orquiectomia (OQ), 
que consiste na retirada de ambos os testículos.  

 

Entre as afirmativas, estão corretas 

A) III e IV.    C) I e IV. 

B) II e III.     D) I e II. 
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41. Muitos municípios brasileiros enfrentam problemas envolvendo animais. Esses problema s são 

relacionados a abandono, superpopulação, comercialização irregular e denúncias de maus-

tratos, entre outros fatores. O problema das populações de animais não domiciliados é antigo 

e ainda cresce a cada dia. O principal impacto gerado pela superpopula ção de animais 

errantes é o aumento na incidência de  

A) antropozoonoses. 

B) acidentes de trânsito. 

C) maus-tratos contra os animais. 

D) agressões às pessoas por animais.  

 

42. Alguns fatores de origem natural ou antropogênica podem levar a mudanças ecológi cas e 

influenciar a epidemiologia das zoonoses transmitidas por animais de vida silvestre. A 

transmissão de micro-organismos a partir de animais silvestres para os seres humanos, direta 

ou indiretamente, pode ocorrer de várias maneiras. O principal microrg anismo presente na 

mucosa oral do macaco-prego (Sapajus apella) que pode ser transmitido aos humanos é 
 

A) o bacilo Streptococcus mutans.   C) a bactéria Staphylococcus aureus.  

B) o bacilo Bacillus cereus.    D) a bactéria Listeria monocytogenes.  

 

43. A caça e o comércio de animais silvestres provenientes de seu ambiente natural são 

atividades proibidas no Brasil. Quando espécimes explorados ilegalmente retornam ao poder 

do Estado, por meio de apreensões ou por entregas voluntárias, são direcionados aos 

Centros de Triagem de Animais Silvestres ou Centros de Reabilitação de Animais Silvestres e 

podem ser submetidos a exames. A maioria desses animais são aves, e a adoção de práticas 

que visem à segurança sanitária, como a realização de exames bacteriológicos  nesses 

animais, é fundamental. Uma das bactérias predominantemente encontrada colonizando o 

intestino desses animais é: 

A) o Streptococcus mutans.    C) a Yersinia enterocolitica.  

B) a Pasteurella multocida.     D) o Aspergillus fumigatus.  

 

44. O tráfico de animais silvestres proporciona a transmissão de doenças que ameaçam as 

populações das espécies de vida silvestres nativas, a saúde humana e a dos ecossistemas. 

As doenças parasitárias são um frequente problema de saúde e afetam, principalmente, as 

aves, podendo levar ao óbito do animal. A infecção parasitária mais comum em zoológicos e 

criadouros onde há excesso de aves em viveiros e péssimas condições de higiene é a  

A) ascaridiose.      C) coccidiose. 

B) capilariose.      D) eimeriose. 

 

45. Endoparasitas são uma importante causa de patologia nos répteis. O trato digestório desses 

animais pode ser infectado por uma ampla variedade de superfamílias de nematódeos. O 

gênero Kalicephalus spp causa uma ampla variedade de sinais, incluindo letargia,  

regurgitação, diarreia, anorexia e debilidade. Sobre esse gênero, é correto afirmar:  

A) os parasitas adultos medem 5 a 7 cm de comprimento. As larvas podem migrar pelo 
pulmão como no Ciclo de Loss, semelhante à Dirofilaria immitis. 

B) os vermes adultos enterrados na mucosa esofágica, gástrica e intestinal causam 
ulceração, normalmente com infecção bacteriana secundária.  

C) a infecção ocorre por ingestão de insetos ou água contaminados, ou por via percutânea. É 
espécie-específico quanto ao hospedeiro, e algumas espécies de cobras são mais 
infectadas. 

D) os ovos embrionados ou larvas podem ser encontrados nos pulmões ou na microscopia do 
muco oral e esofágico, ou em raspados da pele do intestino dos animais.  
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46. Dermatófitos são mofos capazes de parasitar apenas estruturas epidérmicas queratinizadas. 
A infecção causada por dermatófito é denominada tinha ou dermatofitose. As principais 
características do gênero Tricophyton são: 

A) parede fina; superfície lisa; formato em clava; micronídio usual.  

B) parede fina; superfície rugosa; formato delgado; micronídio ausente.  

C) parede espessa; superfície lisa; formato em fusiforme; micronídio usual.  

D) parede espessa; superfície rugosa; formato fino; micronídio ausente.  
 
47. A sarna é uma dermatose infeciosa em que os animais acometidos apresentam coceira 

intensa, e as lesões costumam aparecer inicialmente na cabeça, podendo atingir todo o 
corpo. Sobre essa enfermidade, é correto afirmar:  

A) uma de suas características principais é o prurido que aparece à noite, quando o 
hospedeiro vai dormir. 

B) o exame da parte superior da margem anterior das orelhas deve ser realizado, quando se 
desconfia que um cão está com sarna. 

C) ácaros das sarnas sarcópticas dos animais não infectam o ser humano, pois os ácaros 
escavam a pele, mas não se multiplicam na derme. 

D) o ácaro da sarna notoédrica (sarna felina), que é uma dermatose não pruriginosa nos 
gatos, pode infestar cães e causar lesões transitórias nos seres humanos. 

 
48. O principal reservatório do Staphylococcus aureus é o próprio ser humano. No entanto, surtos 

relacionados à intoxicação alimentar estafilocócica têm se originado do consumo de leite cru 
ou de queijos inadequadamente refrigerados, procedentes de vacas com mastite por esse 
microrganismo. Sobre o Staphylococcus spp, é correto afirmar:  

A) a maior parte das espécies de Staphylococcus spp é anaeróbia facultativa.  

B) a catalase é produzida pelo gênero Staphylococcus spp, que são bactérias não esporuladas. 

C) a cápsula do Staphylococcus spp é formada por uma fina camada de peptideoglicano. 

D) a produção da maioria das toxinas é feita por Staphylococcus spp coagulase-negativo. 
 
49. A Toxoplasmose é uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, e os felídeos 

são o ponto-chave da epidemiologia da enfermidade, sendo os únicos hospedeiros em que 
ocorre a reprodução sexuada do parasito. Sobre a Toxoplasmose, é correto afirmar: 

A) os bradizoítos, nos hospedeiros herbívoros, são formas parasitárias da toxoplasmose mais 
infectantes do que os cistos teciduais.  

B) os taquizoítos desempenham um papel epidemiológico muito relevante na transmissão da 
toxoplasmose animal e humana. 

C) o T. gondii apresenta cinco diferentes linhagens, sendo cada uma delas classificadas de 
acordo com suas virulências e ocorrências epidemiológicas.  

D) a produção e a excreção de oocistos pelos hospedeiros definitivos pod em ocorrer após a 
ingestão de qualquer uma das três formas infectantes do parasito.  
 

50. Bactérias pertencentes ao gênero Brucella sp. são patógenos intracelulares facultativos que 
podem causar a brucelose, uma zoonose de distribuição mundial. Em sendo ass im, é correto 
afirmar: 

A) a transmissão da brucelose humana, causada por B. neotomae e B. abortus, acontece por 
contato com a superfície mucosa. 

B) uma das características mais importantes de Brucella sp é a quantidade de espécies desse 
gênero que são capazes de causar infecções zoonóticas.  

C) o gênero Brucella sp compreende um grupo de bactérias gram-positivas, que podem se 
apresentar em pares ou em pequenos grupos.  

D) as bactérias desse gênero apresentam crescimento lento e, para a realização do seu 
isolamento, deve ser utilizado o ágar Sabouraud ou Macconkey.  
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51. As dirofilárias são nematódeos pertencentes à superfamília Filaroidea. A dirofilariose, 

também chamada “doença do verme do coração”, é uma antropozoonose emergente de cães. 

Sobre essa doença, é correto afirmar: 

A) o período pré-patente varia de dois a sete meses. A larva infectante L4 desenvolve -se em 
três a quatro meses após a inoculação e evolui para verme adulto nos vasos sanguíneos.  

B) os mosquitos Aedes aegypti e Lutzomyia longipalpis podem transmitir a infecção ao 
homem e a outros animais. A duração do ciclo de vida da D.immitis é de 100 dias. 

C) os vermes adultos vivem principalmente nas artérias pulmonares. À medida que a carga de 
vermes aumenta, alguns migram para o coração.  

D) as microfilárias são ingeridas durante o repasto sanguíneo. No interior do mosquito, as 
microfilárias se desenvolvem até atingir o segundo estágio larvar (L2).  

 

52. Miíase é a infestação de órgãos ou tecidos de animais hospedeiros por estágios larvais de 

moscas dípteras, geralmente denominada bicheira ou bernes. Há uma miíase de grande 

importância em equinos que é causada pelo gênero  

A) Gasterophilus.     C) Brachycera. 

B) Oestrus.      D) Haematobia. 

 

53. A doença de Lyme é uma zoonose infecciosa multissistêmica causada por uma bactéria 

denominada Borrelia burgdorferi. Essa enfermidade pode acometer o homem, animais 

silvestres e domésticos. Sobre a doença de Lyme, é correto afirmar:  

A) a exposição primária a um carrapato não contaminado é um fator de proteção, já que 
alguns moradores de regiões endêmicas não desenvolvem a doença.  

B) o Western Blot é utilizado, no Brasil, para diagnóstico da doença em animais, seguido pelo 
ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) para confirmação. 

C) exames falso-negativos para doença de Lyme podem ocorrer na presença de outras 
infecções por esse tipo de espirilo em mamíferos.  

D) a infecção humana é produzida por meio da saliva do carrapato, que contém o bacilo, e o 
período de incubação varia de 2 a 3 dias.  

 

54. Doenças causadas por ectoparasitas são muito comuns no Brasil. O solo de praças e parques 

públicos constitui via de transmissão para zoonoses parasitárias, uma vez que a eliminação 

de fezes por carnívoros domésticos que têm acesso aos locais de recreação pública pode 

resultar na contaminação por ovos de helmintos. O agente etiológico da zoonose mais 

frequente relacionada a esse contexto é 

A) Trichuris vulpis.     C) Toxoplasma gondii. 

B) Ancylostoma braziliense.    D) Diphyllobothrium latum.  
 

55. O Clostridium perfringens é uma bactéria que, tanto em humanos quanto em animais, provoca 

infecções e doenças histotóxicas originárias no intestino, como enterites e enterotoxemias. 

Esse microrganismo provoca doenças tanto pela produção de toxinas quanto pela invasão de 

tecidos, tendo como porta de entrada a ingestão de alimentos contaminados, lesões de pele e 

inalação. Sobre essa bactéria, é correto afirmar:  

A) vários animais sadios, comumente, são carreadores de C. perfringens em seu trato 
intestinal, e isso é tão comum quanto o fato de carrearem E. coli. 

B) C. perfringens é um bastonete anaeróbico gram-negativo, não capsulado e imóvel. A 
localização e o formato dos endósporos são semelhantes dentro de uma espécie.  

C) C. perfringens é classificado em 3 tipos toxigênicos de A a C, dependendo da toxina 
produzida. C. perfringens tipo B provoca enterite necrótica em frangos e em outras aves.  

D) o caldo e o Ágar Triptose Sulfito Cicloserina, cuja função é induzir a germinação d e 
esporos, podem ser utilizados para o diagnóstico de C. perfringens em carnes e derivados.  


