
MÉDICO VETERINÁRIO /
CIRURGIA DE GRANDES ANIMAIS

Superior

19



INSTRUÇÕES
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de 
Respostas.
1.  Caderno de Questões
•	 Verifique	se	este	Caderno	de	Questões	contém	as	seguintes	provas:
 PORTUGUÊS  —  Questões de  01 a 20
 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  —  Questões de 21 a 35
 INFORMÁTICA BÁSICA  —  Questões de 36 a 50
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  —  Questões de 51 a 100

•	 Qualquer	 irregularidade	 constatada	 neste	 Caderno	 de	Questões	 deve	 ser	 imediatamente	
comunicada ao Fiscal de sala.

•	 Neste	 Caderno,	 você	 encontra	 apenas	 um	 tipo	 de	 questão:	 objetiva	 de	 proposição	 simples.	
Identifique	a	resposta	correta,	marcando	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	Respostas:

      V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
      F,	se	a	proposição	é	falsa.

 ATENÇÃO: Antes	de	fazer	a	marcação,	avalie	cuidadosamente	sua	resposta.
 LEMBRE-SE:

Ø	 A	resposta	correta	vale	1	(um),	isto	é,	você	ganha 1 (um) ponto.

Ø	 A	 resposta	 errada	 vale	 –	 0,75	 (menos	 setenta	 e	 cinco	 centésimos),	 isto	 é,	 você	
não ganha	o	ponto	da	questão	que	errou	e	ainda	perde, em cada resposta errada, 0,75 
(setenta	e	cinco	centésimos)	dos	pontos	ganhos	em	outras	questões	que	você	acertou.

Ø	 A	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	valem	0	(zero).	Você	
não ganha nem perde nada.

2.  Folha de Respostas
•	 A	Folha	de	Respostas	é	pré-identificada;	confira	os	dados	registrados	no	cabeçalho	e	assine-o	

com	caneta	esferográfica	de	tinta PRETA.	Não	ultrapasse	o	espaço	reservado	para	esse	fim.
•	 NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS.

•	 A		marcação		da		resposta		deve		ser		feita		preenchendo-se		o		espaço		correspondente		com	
caneta	esferográfica	de	tinta PRETA.	Não	ultrapasse	o	espaço	reservado	para	esse	fim.

  Exemplo de Marcação
  na folha de Respostas

01 F
02 V
03 V
04 F
05 V

•	 O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas 
é	de	4	(quatro)	horas.
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PROVA DE PORTUGUÊS
QUESTÕES de 01 a 20
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	01 a 20,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).
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QUESTÕES de 01 a 10
TEXTO:
  O	 caráter	 social	 de	 uma	 língua	 já	 parece	 ter	 sido	 fartamente	 demonstrado.	

Entendida como um sistema de signos	 convencionais	 que	 faculta	 aos	 membros	
de	 uma	 comunidade	 a	 possibilidade	 de	 comunicação,	 acredita-se,	 hoje,	 que	
seu	 papel	 seja	 cada	 vez	mais	 importante	 nas	 relações	 humanas,	 razão	 pela	 qual

5	–	 seu	estudo	 já	envolve	modernos	processos	científicos	de	pesquisa,	 interligados	às	
mais	novas	ciências	e	técnicas,	como,	por	exemplo,	a	própria	cibernética.

	 	 Entre	sociedade	e	 língua,	de	fato,	não	há	uma	relação	de	mera	causalidade.	
Desde	que	nascemos,	um	mundo	de	signos	linguísticos	nos	cerca,	e	suas	inúmeras	
possibilidades	comunicativas	começam	a	tornar-se	reais	a	partir	do	momento	em	que,

10	–	 pela	 imitação	 e	 associação,	 começamos	 a	 formular	 nossas	mensagens. E toda a 
nossa	vida	em	sociedade	supõe	um	problema	de	intercâmbio	e	comunicação	que	se	
realiza	fundamentalmente	pela	língua,	o	meio	mais	comum	de	que	dispomos	para	tal.

	 	 Sons,	 gestos,	 imagens,	 diversos	 e	 imprevistos,	 cercam	 a	 vida	 do	 homem	
moderno, compondo mensagens	de	toda	ordem	(Henri	Lefebvre	diria	poeticamente

15	–	 que	 “niágaras	de	mensagens	caem	sobre	pessoas	mais	ou	menos	 interessadas	e	
contagiadas”),	transmitidas	pelos	mais	diferentes	canais, como a televisão, o cinema, 
a	imprensa,	o	rádio,	o	telefone,	o	telégrafo,	os	cartazes	de	propaganda,	os	desenhos,	
a	música	e	tantos	outros.	Em	todos,	a	língua	desempenha	um	papel	preponderante,	
seja	em	sua	 forma	oral,	 seja	através	de	seu	código	substitutivo	escrito.	E,	através

20	–	 dela,	o	contato	com	o	mundo	que	nos	cerca	é	permanentemente	atualizado.
	 	 Nas	 grandes	 civilizações,	 a	 língua	 é	 o	 suporte	 de	 uma	 dinâmica	 social	 que	

compreende	 não	 só	 as	 relações	 diárias	 entre	 os	membros	 da	 comunidade,	 como	
também	uma	atividade	 intelectual	 que	 vai	 desde	 o	 fluxo	 informativo	 dos	meios	 de	
comunicação	de	massa	até	a	vida	cultural,	científica	ou	literária.

PRETI, Dino. Sociolinguística:	os	níveis	de	Fala.	São	Paulo:	Edusp,	s.	d.,	p.	11-12.
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Questão 07
O	termo	“já”	aparece	nas	linhas	1	e	5	com	diferentes	sentidos	nos	contextos.

Questão 08
Os	termos	“hoje”	(l.	3)	e	“por	exemplo”	(l.	6)	encontram-se	separados	por	vírgula	porque	são	
adjuntos	adverbiais	deslocados	no	período.

Questão 09
No	 período	 “E	 toda	 a	 nossa	 vida	 em	 sociedade	 supõe	 um	 problema	 de	 intercâmbio	 e	
comunicação	que	se	realiza	 fundamentalmente	pela	 língua,	o	meio	mais	comum	de	que	
dispomos	para	tal.”	(l.	10-12),	as	formas	verbais	em	negrito	denotam	ações	habituais.

Questão 10
A	oração	“que	vai	desde	o	fluxo	informativo	dos	meios	de	comunicação	de	massa	até	a	vida	
cultural,	científica	ou	literária.”	(l.	23-24)	exerce	função	adjetiva	no	período.

Questão 05
Entre os canais	enumerados	no	terceiro	parágrafo	do	texto,	há	os	de	comunicação	verbal	e	
não verbal.

Questão 01
A	 relação	 autor-texto-leitor	 se	 estabelece	 por	meio	 de	 um	discurso	 linguístico	 em	que	 a	
impessoalidade	e	a	pessoalidade	se	fazem	presentes.

Questão 02
O	enunciador,	no	primeiro	parágrafo,	apresenta	uma	definição	do	que	é	a	língua.

Questão 03
Ao	 dispor	 da	 língua	 como	 instrumento	 de	 interação	 social,	 segundo	 o	 autor,	 o	 homem	
prescinde de outros meios de comunicação.

Questão 04
O	pensamento	de	Henri	Lefebvre,	reproduzido	no	terceiro	parágrafo,	evidencia	que	o	homem	
vive	afogado	num	dilúvio	de	palavras	e,	por	isso,	expressa-se	muito	mal.

Questão 06
No	último	parágrafo,	afirma-se	que	há	uma	correlação	entre	a	linguagem,	o	pensamento	e	o	
comportamento do ser humano.

UFBA – 2013 – Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo – PORTUGUÊS / Superior
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Questão 11
O	poema,	em	forma	de	oração,	 revela	um	sujeito	poético	desorientado	em	busca	de	um	
caminho	para	chegar	a	Deus.

Questão 12
O	diálogo	do	sujeito	lírico	em	que	ele	fala	sobre	Deus	e	sua	relação	com	Ele	constitui	o	tema	
do poema.

Questão 13
O	 sujeito	 lírico	 do	 poema	 expressa	 sentimento	 de	 abandono,	 desamparo,	 e	 pede	 o	
preenchimento de suas carências.

Questão 14
O	retorno	à	infância	solicitado	pelo	sujeito	poético	é	justificado	como	o	tempo	de	comunhão	
entre	ele	e	o	mundo	à	sua	volta.

QUESTÕES de 11 a 18
TEXTO:
  Meu Deus,
	 	 me	dá	cinco	anos.
	 	 Me	dá	um	pé	de	fedegoso	com	formiga	preta,
	 	 me	dá	um	Natal	e	sua	véspera,
	 5	-	 o	ressonar	das	pessoas	no	quartinho.
	 	 Me	dá	a	negrinha	Fia	pra	eu	brincar,
	 	 me	dá	uma	noite	pra	eu	dormir	com	minha	mãe.
	 	 Me	dá	minha	mãe,	alegria	sã	e	medo	remediável,
	 	 me	dá	a	mão,	me	cura	de	ser	grande,
	 10	-	 ó	meu	Deus,	meu	pai,
  meu pai.
PRADO,	A.	Orfandade.	Bagagem.	29.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Record,	2010.	p.12.

Questão 15
A	figura	paterna	do	sujeito	lírico	constitui,	no	poema,	um	ser	ausente	e	alheio	aos	apelos	do	
filho.

Questão 16
A	inaceitação	e	a	 inadaptação	do	sujeito	 lírico	ao	mundo	subjacente	à	escritura	do	texto,	
está	evidente	na	expressão	“me	cura	de	ser	grande”.

Questão 17
No	contexto	do	poema,	a	repetição	do	termo	“me	dá”	constitui	um	exemplo	do	uso	livre	e	
descontraído	do	idioma,	sem	submissão	à	norma	padrão.

Questão 18
Os	 fragmentos	 “um	 pé	 de	 fedegoso	 com	 formiga	 preta”	 (v.	 3)	 e	 “das	 pessoas”	 (v.	 5)	
complementam	o	sentido	de	verbos	de	regências	distintas.
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Questão 19
O	fato	de	o	narrador	sequer	citar	o	nome	do	“autor	célebre”	põe	em	dúvida	a	sua	celebridade.	

Questão 20
O	período	“A	rua	continuava	indefinidamente,	e	o	dedo	apontado,	e	eu	sem	saber,	e	ela	pedindo	
urgência,	dizendo	que	o	 fogo	 lavrava	sempre.”	 (l.	14-16)	apresenta,	predominantemente,	
orações	independentes,	coordenadas,	e	a	figura	de	sintaxe	polissíndeto.	

QUESTÕES 19 e 20
TEXTO:
	 	 Nunca	 pude	 entender	 a	 conversação	 que	 tive	 com	 uma	 senhora,	 há	muitos	

anos...	 Este	 começo,	 evidentemente,	 não	 é	 meu,	 mas	 de	 autor	 célebre,	 o	 que	
não	 impede	 que	 podia	 ser	 de	 toda	 gente.	 Há	 sempre	 uma	 pessoa	 que	 nunca	
pôde	 entender	 a	 conversação	 que	 teve	 com	 uma	 senhora,	 há	 muitos	 anos.

5	–	 As	mulheres	costumam	ter	conversas	estranhas,	que	só	entendemos	pela	metade,	ou	
nada,	se	for	não	em	dobro,	o	que	é	outra	forma	de	engano.

	 	 No	meu	caso,	ela	telefonou	pedindo	que	fosse	correndo	apagar	um	incêndio	em	
sua	rua.	Saltei	da	cama,	nem	sei	se	calcei	os	chinelos,	e	voei	para	o	lugar	indicado.	
Apesar	de	noite	alta,	o	trânsito	estava	engarrafado,	devia	haver	uma	festa	importante,

10	–	 homenagem	a	 rei	ou	presidente	estrangeiro,	 imagino.	Fiz	 tudo	para	chegar	o	mais	
depressa	 possível,	 e,	 ao	 chegar,	 não	 localizei	 o	 incêndio.	É	mais	 adiante,	 disse	 a	
mulher, do alto do 9º andar. Onde? Mais, mais adiante. E apontava com o braço na 
direção	do	infinito.

	 	 Mas	 a	 rua	 não	 acaba	 nesta	 quadra?	 perguntei.	 Não.	 A	 rua	 continuava
15	–	 indefinidamente,	e	o	dedo	apontado,	e	eu	sem	saber,	e	ela	pedindo	urgência,	dizendo	

que	o	fogo	lavrava	sempre.	Realmente,	nunca	pude	entender.

ANDRADE,	C.	D.	de.	Incêndio:	Poesia e prosa.	Rio	de	Janeiro:	Nova	Aguilar,	1988.	p.	1270.



5UFBA – 2013 – Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA / Superior

PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
QUESTÕES de 21 a 35
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	21 a 35,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 21
As entidades da Administração Indireta têm em comum a atuação dentro do princípio da 
descentralização	 institucional,	 que	vem	a	ser	a	distribuição	de	competências	e	agilidade	
gerencial,	 orçamentária	 e	 financeira	 para	 organismos	 autônomos	 que	 prestam	 serviços	
públicos	ou	de	interesse	público.

Questão 22
As	Sociedades	de	Economia	Mista	têm	capital	diversificado	e	podem	ser	estruturadas	como	
Sociedades Anônimas (S/A) ou Sociedades por Quotas.

QUESTÕES 21 e 22
Tipos de entidades integrantes da Administração Indireta

Autarquia

Sociedade de 
Economia Mista

Entidades 
integrantes	da	
Administração 

Indireta

Fundação	Pública Empresa	Pública
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Questão 23
Os	Agentes	Honoríficos	prestam	serviços	públicos	relevantes,	exercendo,	por	exemplo,	a	
função	de	jurados,	mesários	eleitorais,	comissários	de	menores,	dentre	outros	da	mesma	
natureza.

Questão 24
Os	Agentes	Políticos	são	particulares	que	recebem	a	incumbência	de	executar	determinados	
serviços,	segundo	as	normas	do	Estado	e	sob	permanente	fiscalização.

Questão 25

II	-	GRATIFICAÇÕES III	-	ADICIONAISI	-	INDENIZAÇÕES

VANTAGENS 
PECUNIÁRIAS

As	 indenizações	não	se	 incorporam	ao	vencimento	ou	provento	do	servidor	público	para	
qualquer	efeito.

QUESTÕES 23 e 24

CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS
1.	Agentes	Políticos
2.	Agentes	Administrativos
3.	Agentes	Honoríficos
4.	Agentes	Delegados

QUESTÕES 26 e 27
 Um determinado servidor tem a responsabilidade da medição da entrega de obras 
públicas durante um processo de liquidação de um gasto feito pelo órgão a que está 
vinculado. Esse órgão havia contratado uma empresa de construção civil para realizar 
algumas obras de reforma em determinados prédios. Para efetuação do pagamento, o 
funcionário deveria atestar que o estabelecido no contrato havia sido cumprido. O diretor 
da empresa, por não ter cumprido o que estava estabelecido e estar necessitando de 
recursos, prometeu ao servidor que cumpriria o previsto no contrato, mas que se impunha 
a necessidade de ele atestar como concluída a obra, para que o pagamento pudesse ser 
efetuado. Para tal, ofereceu ao funcionário uma gratificação no valor de 10% do montante 
a ser recebido. O servidor prometeu pensar se aceitaria ou não a proposta.
Com	base	na	análise	dessa	situação,	pode-se	afirmar:
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Questão 27
A	liquidação	é	um	estágio	da	execução	da	despesa	orçamentária,	no	qual	o	agente	público	
emite um documento denominado Nota de Empenho.

Questão 28
O	marco	normativo	 da	UFBA,	 que	 fundamenta	 seu	Estatuto	 e	Regimento,	 ressignifica	a	
função	Conhecimento,	ampliando	seu	conceito	para	Ciência	–	Arte	–	Cultura.

Questão 29
Um pesquisador da área de saúde buscou fazer alguns experimentos que envolviam 

pessoas, para a descoberta de nova medicação. Para tal, adotou os procedimentos 
acadêmicos e administrativos necessários, a fim de ver o seu projeto aprovado e iniciar 
o seu estudo.

Entre	 os	 trâmites	 desse	 projeto,	 está	 seu	 encaminhamento	 para	 a	 Comissão	 de	 Ética	
da	UFBA,	que	 tem,	entre	suas	 funções,	a	de	acompanhar	as	atividades	de	pesquisa	em	
humanos e animais.

Questão 26
Se	o	funcionário	aceitar	essa	gratificação	estará	ferindo	o	Código	de	Ética	do	servidor	público	
e praticando um ato de improbidade administrativa.

Questão 31
Relações de reciprocidade entre pessoas e organização

Pessoas Organização

Nessa	relação	de	reciprocidade,	cabe	às	pessoas	oferecerem	contribuições,	como	trabalho,	
conhecimento,	dedicação	e	esforço	para	o	alcance	dos	objetivos	organizacionais.

Questão 30
Constitui	 falta	 grave	 do	 servidor	 público	 a	 omissão	 do	 dever	 de	 comunicar	 seu	 próprio	
impedimento de atuar em processo administrativo.

Questão 32
O	 Código	 Tributário	 Nacional	 estabelece	 normas	 para	 a	 cobrança	 dos	 tributos,	 que	 se	
classificam	 em	 impostos,	 taxas	 e	 contribuições	 de	 melhoria,	 sendo	 que	 as	 taxas	 se	
diferenciam	dos	impostos	porque	são	incidentes	sobre	a	circulação	de	bens	ou	valores,	a	
exemplo	da	produção	de	bens.
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Questão 34
 A Lei no	8.666,	de	21/06/1993,	estabelece	que,	para	a	habilitação	nas	licitações,	
será	 exigido	 dos	 interessados,	 exclusivamente,	 documentação	 relativa:	 I	 -	 à	
habilitação	 jurídica;	 II	 -	à	qualificação	 técnica;	 III	 -	à	qualificação	econômico-financeira;	
IV	-	à	regularidade	fiscal;	V	–	ao	cumprimento	do	disposto	no	Inciso	XXXIII	do	Art.	7o da 
Constituição Federal.
A	 habilitação	 jurídica	 diz	 respeito	 à	 comprovação,	 pelos	 interessados,	 de	 aptidão	 para	
desempenho	de	atividade	pertinente	e	compatível	com	o	objeto	da	licitação,	indicação	das	
instalações	adequadas	e	de	pessoal	técnico	capaz,	que	se	responsabilizará	pelos	trabalhos.

Fonte da ilustração

Questão  31 
CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional.	 2.	 ed.	Rio	de	 Janeiro:	Campus,	2005.	 
p. 29. Adaptada.

Questão 33
A	modalidade	de	licitação	“pregão”	é	aquela	que	pode	ser	realizada	por	meio	da	utilização	
de	recursos	da	tecnologia	da	informação.

Questão 35
		 A	 função	administrativa	do	controle	 foi	enfatizada	pela	Constituição	da	República	
Federativa	do	Brasil,	promulgada	em	1988,	objetivando	preservar	o	patrimônio	público.	São	
exercidos	dois	tipos	de	controles	no	setor	público:	interno	e	externo.
É	responsabilidade	de	cada	poder	a	estruturação	de	controles	internos	que	observarão	a	
legalidade	dos	atos	e	o	cumprimento	do	programa	de	trabalho.
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÕES de 36 a 50
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	36 a 50,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 36
Entre	as	funções	de	um	sistema	operacional	estão	a	de	gerenciar	a	execução	de	programas	
e	o	controle	de	acesso	a	periféricos.

Questão 37
Memória	cache	se	refere	a	uma	área	do	disco	rígido	reservada	para	auxiliar	no	processo	de	
backup de um computador.

Questão 38
Um driver	de	dispositivo	é	um	componente	de	software	que	controla	o	acesso	ao	dispositivo	
por	programas.

Questão 39
Em sistemas Windows,	é	possível	digitar	comandos	do	sistema	operacional	utilizando-se,	
para isso, o prompt de comando.	Exemplos	de	comandos	que	podem	ser	utilizados,	com	
suas	 respectivas	 funções,	 são:	 cd,	 para	mudar	 de	 diretório;	mkdir, para criar um novo 
diretório;	e	del,	para	apagar	um	arquivo.

Questão 40
Em sistemas Windows,	a	hierarquia	de	diretórios	é	indicada	no	prompt de comando com uso 
da	barra	invertida	(	\	).	Por	exemplo,	“c:\exemplo\arquivo.txt”	indica	o	arquivo	“arquivo.txt”	no	
diretório	“exemplo”,	armazenado	no	dispositivo	referenciado	pela	letra	“c”.

Questão 42
Em sistemas Windows, Notepad (Bloco de Notas) e Wordpad são nomes de aplicativos para 
edição	de	texto.

Questão 41
Dá-se	o	nome	de	boot	ao	procedimento	de	início	de	execução	de	cada	programa	em	um	
sistema	 operacional.	 Esse	 procedimento	 é,	 portanto,	 realizado	 cada	 vez	 que	 se	 inicia	 a	
execução	de	um	aplicativo,	como	o	Microsoft Word,	por	exemplo.
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Questão 44
	 Considere	que,	em	uma	planilha	Excel,	haja	números	nas	células	A1,	A2,	B1	e	B2	e	
a	expressão	“=A1+A2”	(sem	as	aspas)	na	célula	A3.
Se	um	usuário,	utilizando	o	Excel	sobre	um	sistema	Windows, usar a combinação de teclas 
Ctrl+C	na	 célula	A3	 e	 a	 combinação	 de	 teclas	Ctrl+V	 na	 célula	B3,	 essa	 última	 conterá	
também	a	soma	de	A1	e	A2.

Questão 43
	 Considere	 que	haja	 números	armazenados	nas	 células	A1,	A2,	A3	e	A4	de	uma	
planilha	Excel,	versão	em	português.
Para	armazenar	a	soma	desses	valores	na	célula	A5,	pode-se	escrever,	nessa	célula,	a	
expressão	“=SOMA(A1:A4)”	(sem	as	aspas).

Questão 47
A W W W (World Wide Web)	é	o	nome	que	se	dá	a	um	computador	servidor	que	armazena	
e	gerencia	páginas	em	formato	de	hipertexto.

Questão 48
HTTPS	é	utilizado	em	navegadores	para	se	fazer	acesso	seguro	a	servidores	web.

Questão 49
O Gmail	 oferece	 uma	 funcionalidade	 que	 permite	 que	 usuários	 marquem	 mensagens	
utilizando	um	ícone	em	forma	de	estrela,	para	que	estas	mensagens	sejam	sempre	exibidas	
antes	das	demais	na	lista	de	mensagens	do	usuário.

Questão 50
Um firewall	é	um	programa	instalado	em	um	computador	para	permitir	o	acesso	à	Internet. 

Questão 45
O Gerenciador de Tarefas	é	um	programa	disponível	em	sistemas	Windows,	cujo	objetivo	
é	permitir	ao	usuário	definir	itens	de	sua	agenda	para	os	compartilhar	com	outros	usuários	
em uma mesma rede.

Questão 46
Spam	é	o	nome	que	se	dá	a	um	tipo	de	vírus	que	infecta	um	computador	quando	um	usuário	
abre	uma	mensagem	eletrônica	contaminada	com	esse	vírus.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO VETERINÁRIO/CIRURGIA DE GRANDES ANIMAIS

QUESTÕES de 51 a 100
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	51 a 100,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 51
As	 patologias	 hérnia,	 eventração	 e	 evisceração	 se	 diferenciam	 entre	 si	 pelas	 suas	
características	peculiares	na	respectiva	sequência:	deslocamento	de	órgão	ou	parte	dele	
através	 de	 orifício	 traumático,	 deslocamento	 de	 órgão	 ou	 parte	 dele	 através	 de	 orifício	
natural	e	deslocamento	do	órgão	ou	parte	dele	através	de	orifício	traumático.

Questão 52
A	incisão	ideal	é	aquela	em	que	o	cirurgião	empunha	firmemente	o	cabo	do	bisturi	na	forma	
de	lápis	e	corta	todos	os	planos	anatômicos	com	a	curvatura	maior	da	lâmina	no	mesmo	
sentido	da	incisão	da	pele,	respeitando	a	direção	das	fibras	musculares	do	flanco.

Questão 54
A	ovariosalpigohisterectomia	é	usada	em		animal	atleta		para	inibir	a	reprodução	e	aumentar	
a capacidade esportiva.

Questão 55
No	 preparo	 de	 rufião,	 o	CFMV	preconiza	 técnicas	menos	 invasivas	 com	a	 finalidade	 de	
atender	 às	 normas	 internacionais	 de	 bem	 estar	 animal	 da	 ONU,	 entre	 as	 quais	 estão	
indicadas estenose do osteoprepucial, epididimiectomia, aderência e vasectomia.

Questão 56
A	 anestesia	 espinhal	 baixa	 é	 um	 procedimento	 anestésico	 da	maior	 importância	 para	 a	
realização da cesariana paramediana, da episiotomia e da rumenotomia.

Questão 53
A	enteroanastomose	é	a	cirurgia	realizada	no	aparelho	digestório,	que	tem	como	finalidade	
corrigir	patologias	 intratáveis	por	 terapias	convencionais,	abrindo	o	órgão	para	 	 facilitar	a	
passagem	do	fluxo	fecal	por	desvio	de	enterostomose.
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Questão 57
Em	pacientes	politraumatizados,	as	 feridas	 traumáticas,	na	origem	feridas	contaminadas,	
requerem	grande	quantidade	de	fios	para	a	síntese,	de	modo	que	o	uso	de	fios	polifilamentosos	
nessas	feridas	se	justifica	pela	extensão	e	pelas	características	das	lesões.

Questão 58
A	acrobustite	fimose	é	uma	patologia	de	origem	traumática	que	acomete,	principalmente,		
reprodutores	 de	 raças	 zebuínas	 possuidores	 de	 umbigueira	 e	mucosa	 prepucial	 longas,	
expostas	 a	 agentes	 traumáticos	 físicos	 do	meio	 ambiente,	 que,	 quando	 intratável	 pelas	
terapias	convencionais,	é	solucionável	pela	técnica	cirúrgica	de	excisão	do	tecido	fibroso,	
com	aproveitamento	máximo	e	manutenção	da	mucosa	sadia	submetida	à	correção	cirúrgica.

Questão 59
Nos	períodos	 pré,	 trans	 e	 pós-operatório,	 a	 sepse	é	 de	 fundamental	 importância	 para	 a	
isenção	de	micro-organismos	no	instrumental,	no	ambiente	cirúrgico	e	no	sítio	cirúrgico	a	fim	
de	propiciar	pronta	recuperação	da	ferida	cirúrgica.

Questão 61
A	esterilização	do	material	cirúrgico	é	feita	em	autoclave	vertical	ou	horizontal,	à	temperatura	
de	120ºC,	durante	o	período	de	20	minutos,	e	a	do	 instrumental	cirúrgico,	via	substância	
química,	por	ser	eficiente,	prática	e	rápida.

Questão 62
A	 redução	 do	 espaço	morto	 é	 feita	 com	 fio	 adequado	 ao	 tecido	 biológico	 e	 aos	 planos	
anatômicos	envolvidos	no	 trauma	cirúrgico,	por	meio	de	suturas	compatíveis,	escolhidas	
como	mais	adequadas	pela	indicação	da	literatura	e/ou	pela	experiência	do	cirurgião.

Questão 63
O	sítio	de	acesso	à	cavidade,	no	sentido	externo-interno,	é	constituído	de	planos	anatômicos	
na	 sequência	 pele,	 tela	 subcutânea,	 oblíquo	 abdominal	 externo,	 transverso	 abdominal,	
oblíquo	abdominal	interno,	fáscia	interna	e	peritônio,	flancos	direito	e	esquerdo.

Questão 60
Na	rumenotomia,	deve	ser	empregado	o	aparelho	de	Weingart	para	impedir	a	contaminação	
do	peritônio	pelo	conteúdo	ruminal.

Questão 64
Os	 termos	 técnicos,	 relacionados	 a	 seguir,	 correspondem	 exatamente	 aos	 termos	 de	
denominação	 vulgar	 correlacionados	 com	 as	 incisões	 cirúrgicas,	 nos	 diferentes	 sítios	
cirúrgicos,	realizadas	igualmente	em	animais	de	qualquer	espécie.
Enterotomia – abertura do intestino.
Enterostomia	–	abertura	do	intestino	para	o	exterior.
Enterectomia – retirada de parte do intestino.
Enteroanastomose	–	secção	de	alça	intestinal	com	sutura	entre	as	extremidades.
Enterorrafia	–	sutura	do	intestino.
Episiotomia – abertura do períneo.
Trepanação	–	abertura	dos	seios	frontais	ou	seios	nasais.
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Questão 65
Na	 paciente	 com	 hidroâmnio–hidroalantoide,	 os	 cuidados	 cirúrgicos,	 na	 realização	 da	
cesariana, são maiores pela necessidade de descompressão lenta da cavidade abdominal 
em	razão	da	possibilidade	de	arritmia	cardíaca,	que	pode	culminar	com	parada	cárdica.

Questão 66
Na	síntese	da	parede	abdominal,	podem	ser	usadas	as	suturas	em	X,	de	Wolf,	ponto	simples	
separado	e	contínuo	simples	do	peritônio	e	da	fáscia	interna.

Questão 68
As	agulhas	de	sutura	são	classificadas,	quanto	à	sua	ponta,	como	triangulares	e	esféricas;	
quanto	 ao	 corpo,	 em	 retas,	 curvas	 e	 em	 S;	 quanto	 ao	 fundo,	 como	 falso,	 verdadeiro,	
traumático	e	atraumático,	sendo	que	os	porta-agulhas	mais	conhecidos	são	Mayo	Hegar,	
Mathieu e Ermold.

Questão 69
Como	medidas	preventivas	da	infecção	da	ferida	cirúrgica,	são	adotadas,	com	rigor,	as	de	
assepsia,	como	a	desinfecção	de	espaço	e	de	móveis,	a	esterilização	de	materiais	e	de	
instrumentais	e	a	antissepsia	do	campo	operatório.

Questão 70
A	manobra	de	exposição	do	útero,	na	cesariana	da	vaca,	é	realizada	empurrando	o	rúmen	
cranialmente com o braço direito e, usando o mesmo braço, com a palma da mão voltada 
caudalmente,	saca-se	a	curvatura	maior	do	corno	uterino	gravídico,	 tracionando-a	para	a	
borda	da	ferida	cirúrgica	a	fim	de	fazer-se	a	exposição	do	local	onde	será	realizada	a	incisão	
para	exteriorização	fetal.

Questão 71
No	neonato,	seguido	ao	ato	da	cesariana,	é	feita	a	limpeza	ou	aspiração	do	muco	fetal	bucal	
e	nasal,	a	massagem	corporal,	para	estimular	o	cardiorrespiratório	e	a	secagem,	o	corte	e	a	
cura	do	umbigo	e,	quando	do	domínio	das	suas	funções	reflexas,	é	levado	à	amamentação	
para	ingestão	do	colostro,	o	que	vai	lhe	conferir	imunidade.

Questão 72
A	indicação	do	jejum	prévio	de	sólido	e	de	líquido	é	indispensável	à	segurança	do	paciente	
para	a	preservação	das	funções	vitais	durante	o	ato	cirúrgico,	sendo	que,	através	dele,	o	
paciente	se	torna	apto	ao	controle	anestesiológico	com	segurança	e	propício	à	ocorrência	
de acidente causado por aspiração de corpo estranho e posterior pneumonia por aspiração.

Questão 67
A	excisão	do	fibroma	interdigital,	em	bovinos,	é	feita	com	garroteamento	e	retirada	de	todo	
o	tecido	fibroso,	seguida	de	cauterização	sob	o	efeito	de	tranquilização	e	anestesia	venosa	
na	digital	palmar.
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Questão 73
Programar	ou	não	o	ato	cirúrgico	não	é	problema	para	o	cirurgião	de	emergência,	pois,	com	
instrumental	de	cirurgia	geral,	ele	realiza	a	maioria	das	cirurgias	de	gênio,	cirurgia	de	maior	
porte,	 como	 laparotomia	exploratória,	 ortopédica,	 como	 redução	de	 fraturas,	ou	cirurgias	
do	aparelho	digestório,	uma	vez	que	sua	habilidade	permite	a	adequação	do	instrumental	
cirúrgico	ao	ato.

Questão 74
Na	cesariana	na	vaca,	logo	após	a	retirada	do	feto	por	tração,	é	indispensável	a	limpeza	uterina	
com	antisséptico	diluído	em	solução	fisiológica	e	aplicação	de	antibiótico	intrauterino,	sendo	
que	a	retirada	da	placenta	pela	incisão	uterina	por	sucção	ou	tração	evita	a	possibilidade	de	
ocorrência	de	metrite	no	pós-parto.

Questão 75
A	configuração	física,	a	capilaridade	e	a	capacidade	de	absorção	de	fluidos	pelos	fios	de	
sutura	estão	relacionadas	com	a	aderência	bacteriana	em	sua	superfície	e	ou	interstícios,		
ocorrência	 que	 dificulta	 a	 ação	 dos	 leucócitos	 e	 antibióticos,	 favorecendo	 a	 infecção	
bacteriana.

Questão 76
Os	 processos	 traumáticos,	 diretos	 ou	 indiretos,	 incidentes	 no	 periósteo	 causam,	 por	
consequência,	reações	inflamatórias,	como	periostite,	exostose	e	osteoperiostite.

Questão 77
Um	dos	fatores	causadores	de	paralisia	peniana	no	equino	é	originário	do	uso	de	drogas	
fenotiazínicas	 (acepromazínicos)	 acompanhado	 de	 exposição	 prolongada	 do	 pênis	 em	
posição pendulante.

Questão 78
Funiculite	 é	 um	 processo	 infeccioso	 que	 se	 instala	 no	 cordão	 espermático	 e	 no	 plexo	
pampiniforme	 decorrente	 de	 contaminação	 durante	 o	 ato	 cirúrgico,	 ou	 durante	 o	
pós-operatório,	causado	por	Staphylococcus aureus.

Questão 79
O	tratamento	preventivo	de	dermovilite	exudativa	ou	necrose	da	ranilha	consiste	em	se	ter	
baias	ou	cocheiras	com	piso	que	 facilite	boa	drenagem	e	 limpeza	diária	das	 instalações,	
programa	de	casqueamento	regular,	limpeza	diária	da	ranilha	e	sulcos	dos	cascos.
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Questão 81
A	orquiepididimiectomia	do	equino	pelo	método	 fechado	previne	evisceração,	 funiculite	e	
peritonite.

Questão 82
A	episiotomia	da	fenda	vaginal	e	do	vestíbulo	vaginal	é	manobra	auxiliar	do	parto	distócico	
e	excisão	de	neoplasias.

Questão 83
A	síntese	da	 tomia	de	órgãos	ocos	deve	ser	 realizada	em	dois	padrões:	o	primeiro	é	de	
justaposição	e	contaminante,	e	o	segundo	é	de	aposição,	sepultamento	e	não	contaminante.

Questão 84
Diagnosticada	a	necessidade	de	laparotomia	exploratória	em	um	equino	com	suspeita	de	
distúrbio	gastrointestinal,	quando	da	abertura	abdominal,	o	cirurgião	verificou	tratar-se	de	
um	caso	de	 intussuscepção	e,	após	minuciosa	avaliação,	constatou	que	a	alça	 intestinal	
atingida	mantinha	vitalidade	tecidual	e	mínimo	comprometimento	vascular,	o	que	o	levou	a	
optar, nesse caso, pela enterectomia e anastomose intestinal.

Questão 85
O	 tendão,	 elemento	de	 ligação	entre	o	músculo	e	o	osso,	 é	 responsável	 pela	execução	
do	trabalho	e	por	transmitir	ao	osso	a	força	muscular	que	provoca	o	movimento	articular	e	
a	reparação	das	lesões	tendíneas,	exige	suturas	resistentes	de	coaptação	adequada	das	
extremidades	seccionadas	por	meio	de	fio	adequado	e	sem	interferência	na	vascularização	
do local da sutura.

Questão 86
Na	laparotomia	paramediana	transretal	são	feitas	as	incisões	de	pele,	da	tela	subcutânea,	
da	fáscia	externa	do	músculo	reto	abdominal	e	a	incisão	longitudinal	das	fibras	musculares,	
além	de	incisões	da	fáscia	interna	e	do	peritônio.

Questão 87
Uma	égua	pura,	da	raça	Quarto	de	Milha,	que,	apesar	de	apresentar	pleno	gozo	de	estado	
de	saúde	e	mais	de	cinco	anos	de	idade	além	de	ter	cruzado	sucessiva	vezes,	em	diferentes	
cios,	com	garanhões	de	fertilidade	comprovada,	não	conseguiu	fecundar	e,	ao	exame	de	
palpação	retal,	apresentou	neoplasia	no	ovário	direito	do	tamanho	de	uma	laranja,	o	que	
é	confirmado	pelo	exame	ultrassonográfico,	sendo	 indicada,	nesse	caso,	a	realização	da	
ovarioectomia	direita	como	método	terapêutico	para	recuperação	das	funções	reprodutivas.

Questão 80
Na	cirurgia	de	equinos,	usa-se,	no	pré-operatório,	como	agente	indutor	ao	pré-anestésico,	o	
guafenesin	(my	301,	guaiamar	ou	gecolate),	que	tem	como	base	farmacológica	o	E.G.G.,	o	
qual,	associado	à	thionembutal	sódico,	produz		relaxamento	e	incoordenação	e	os	derruba	
para	facilitar	a	intubação	e	a	manutenção	da	anestesia		geral	inalatória	com	fluotane.
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Questão 88
Um	bezerro	Nelore	puro,	filho	de	pais	comprovados,	apresenta	aumento	de	volume	na	região	
umbilical	e,	através	da	palpação	manual,	constata-se	que	se	trata	de	aumento	de	volume	
de	consistência	firme,	irredutível,	hipertermia	local	e	rubor,	sem	indícios	de	anel	herniário.	
Inicialmente,	supõe-se	tratar	de	um	abscesso	devido	à	infecção	local,	ou	de	alguma	outra	
patologia	congênita,	como	hérnia	abdominal	ou	úraco	persistente.	Dez	dias	após,	o	animal	
é	encaminhado	ao	hospital	para	assistência,	com	histórico	de	apatia,	anorexia,	relutância	
em	mover-se	e	diarreia.	Ao	exame	clínico,	observou-se	estado	nutricional	 ruim,	mucosas	
congestas,	tempo	de	preenchimento	capilar	diminuído,	grau	de	desidratação	em	torno	de	
10%,	 hipertermia,	 sensibilidade	 abdominal,	 ausência	 de	 fezes	 na	 ampola	 retal,	 aumento	
do	volume	na	região	umbilical,	ainda	irredutível,	consistência	firme,	hipertermia	local,	dor	e	
rubor.	O	exame	laboratorial	apresentou,	no	hemograma,	leucocitose	com	neutrofilia	e	desvio	
à	esquerda,	nesse	caso	a	herniorrafia	umbilical	está	indicada	como	método	cirúrgico	mais	
adequado.

Questão 89
A	sutura	de	jaquetão	é	empregada	para	fechamento	de	incisões	de	parede	que	apresenta	
resistência	na	aproximação	das	bordas	da	ferida	cirúrgica	e	que	estão	expostas	à	pressão	
intra-abdominal,	sendo	mais	indicada	para	animais	de	grande	porte.

Questão 90
A	camada	que	dá		sustentação	à	sutura	no	esôfago	é	a	mucosa.

Questão 91
Chegou	 ao	 hospital	 para	 ser	 atendido	 um	 garranhão	 com	 sintomatologia	 compatível	
com	síndrome	cólica,	cuja	suspeita	clínica	é	a	de	obstrução	 intestinal	e	concluiu-se	pela	
realização	de	laparotomia	para	confirmação	ou	não	da	suspeita	inicial	que,	se	confirmada	
e	for	observada	a	ocorrência	de	escurecimento	da	alça	intestinal	no	local	da	patologia,	está	
indicada a ressecção intestinal com enteroanastomose.

Questão 92
Visando	prolongar	a	vida	útil	do	 instrumental	cirúrgico,	após	o	uso	na	cirurgia,	o	 referido	
material	passa	por	um	processo	de	limpeza,	de	lavagem,	de	desinfecção,	de	secagem,	de	
esterilização	e	de	embalagem	em	armário	próprio,	com	sistema	de	controle	de	temperatura	
ambiente.

Questão 93
O	conhecimento	das	fases	fundamentais	da	técnica	cirúrgica	é	da	maior	importância	para	
o	desenvolvimento	das	habilidades	manuais	e	da	segurança	do	cirurgião,	além	do	domínio	
das	hemorragias	no	atendimento	de	pacientes	politraumatizados.

Questão 94
Na	orquiepididimiectomia,	a	incisão	para	liberação	da	cápsula	vaginal	é	feita	no	gubernaculum 
testis, entre	a	cápsula	e	o	epidídimo.
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Questão 95
Uma	vaca	de	alto	valor	zootécnico,	confirmadamente	aprovada	possuir	todos	atributos	da	
raça	Nelore,	com	prenhez	de	um	campeão	nacional,	com	performance	corporal	compatível	
com	seu	estado	de	gestação,	apresenta	dificuldade	ao	parto.	Na	palpação	retal,	verificou-se	
resposta	reflexa	da	contração	do	esfíncter	anal	como	sinal	de	vitalidade	fetal	e,	ao	toque	
vaginal,	a	inviabilidade	das	vias	fetais	para	expulsão	do	feto.	Nesse	caso,	o	cirurgião	optou	
pela	realização	da	fetotomia	como	manobra	de	garantia	de	vida	da	paciente,	uma	vez	que	a	
cesariana	envolveria	maiores	riscos	ante	o	valor	zootécnico	e	econômico	da	paciente.

Questão 96
A	opção	 de	 controle	 da	 dor	 na	 castração	 do	macho	 equino,	 feita	 com	 uso	 de	 cloridrato	
de	 detomidina,	 na	 dose	 de	 0,25ml	 para	 100kg/P.V.,	 com	 a	 adição	 de	 anestesia	 local	
linear	subcutânea	bilateral	paralela	à	 rafe	na	 face	ventral	da	bolsa	 testicular	e	 infiltração	
intratesticular	 bilateral	 nas	 doses	 de	 5ml	 a	 10ml,	 respectivamente,	 permite	 ao	 cirurgião	
realizar	o	procedimento	cirúrgico	com	o	animal	em	estação.

Questão 97
Na	analgesia	epidural	da	égua,	o	espaço	epidural	é	invadido	entre	a	segunda	e	a	terceira	
vértebras	coccígeas.

Questão 98
A	 passagem	 de	 sonda	 orotraqueal	 constitui	 método	 seguro	 e	 prático,	 quando	 se	 faz		
necessária	 a	 sondagem	 gástrica	 do	 equino	 com	 síndrome	 cólica	 para	 esvaziamento	 do	
estômago	no	pré-operatório	de	gastrotomia.

Questão 99
A	correção	cirúrgica	da	fístula	congênita	da	teta	é	feita,	após	analgesia	por	bloqueio	anular	
na	base	da	teta,	com	aplicação	de	garrote	de	borracha	e,	a	seguir,	uma	incisão	elíptica	em	
torno	da	fístula	até	o	seio	lactífero.

Questão 100
O	controle	da	dor,	na	uretrostomia	na	região	perineal,	com	incisão	cutânea	mediana	com	
dissecção	entre	as	poções	pareadas	do	músculo	 retrator	do	pênis	e	através	do	músculo	
bulbocarvernoso,	 corpo	 esponjoso	 do	 pênis	 e	 mucosa	 uretral	 até	 a	 uretra,	 quando	 da	
obstrução	por	cálculo	ou	necrose	do	pênis	e	testículos,	se	faz	com	tranquilização	e	epidural	
ou	anestesia	geral.
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