
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CONCURSO PÚBLICO
27/07/2014

INSTRUÇÕES

1. Confira abaixo: seu nome, número de inscrição e cargo correspondente à sua inscrição. Assine no local indicado.

2. Verifique se os dados impressos no Cartão-Resposta correspondem aos seus. Em caso de irregularidade,
comunique-a imediatamente ao Fiscal.

3. Não serão permitidos: empréstimos de materiais; consultas e comunicação entre os candidatos; uso de livros,
apontamentos, relógios, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos celulares, os quais deverão ser desli-
gados e colocados no saco plástico fornecido pelo Fiscal. O não cumprimento dessas exigências ocasionará a
exclusão do candidato deste Concurso Público.

4. Aguarde o Fiscal autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a autorização, confira a paginação antes de
iniciar a Prova.

5. Este Caderno de Prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com apenas 1 (uma) alternativa
correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo correspondente à alternativa que julgar
correta para cada questão.

6. No Cartão-Resposta, anulam a questão: marcar mais de 1 (uma) alternativa em uma mesma questão; rasu-
rar; preencher além dos limites do retângulo destinado a cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-
-Resposta por erro de preenchimento.

7. Não são permitidas perguntas ao Fiscal sobre as questões da prova.

8. A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta.

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal.

10. Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devidamente
assinados.

Transcreva abaixo as suas respostas, dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente esta parte.
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O gabarito oficial provisório estará disponível no endereço eletrônico
www.cops.uel.br a partir das 17 horas do dia 28 de julho de 2014.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 10.

ISTOÉ – O Sr. aponta outra maneira de tratar a depressão que não seja com remédios?
JONATHAN ROTTENBERG – Não vou dizer a ninguém para não usar as ferramentas disponíveis, e isso
inclui remédios. O problema é que os medicamentos não são tão eficazes quanto se imagina. Para alguns
pacientes, há bons resultados. Os sintomas da depressão desaparecem em cerca de um terço das pes-
soas que passam pelo tratamento com remédios. Porém, há dois terços que não se beneficiam. É preciso
olhar melhor para o que faz o humor mudar. Usar medicamentos está entre as soluções, mas há outras
coisas que podem ser feitas.
ISTOÉ – Como o quê?
JONATHAN ROTTENBERG – Acredito que tem muito a ver com a mudança na rotina e o tipo de vida que
cada um leva. A maioria das pessoas não toma sol, por exemplo. É só luz artificial, por causa da vida nas
cidades. É a televisão, o computador... As mudanças podem ser feitas examinando a rotina. E há essa
necessidade de procurarmos a felicidade e estarmos animados constantemente. Se a pessoa se sente
um pouco desanimada, já entra em pânico e pensa: “O que está errado comigo? Por que não estou feliz
como deveria ou feliz como as outras pessoas?” Acho que, quando alguém se debate sobre quão feliz
está, quanto mais quer se sentir melhor, pior fica. E essa intolerância à tristeza é muito clara nos Estados
Unidos e em outros lugares do mundo.
ISTOÉ – Essa busca pela felicidade seria um dos motivos para estarem aumentando os casos de depres-
são?
JONATHAN ROTTENBERG – Sim, justamente porque estamos menos tolerantes ao humor deprimido. Ele
ocorre, sempre vai ocorrer. E a busca pela felicidade nos torna depressivos. A felicidade acontece quando
não estamos atrás dela. As pessoas estão infelizes e colocam a felicidade como um objetivo, quando ela
não é. É um efeito colateral. Culturalmente aprendemos que devemos alcançar a felicidade, mas esse é
um jeito perigoso de viver.
ISTOÉ – Então, ter como objetivo uma vida feliz pode ser pior?
JONATHAN ROTTENBERG – Sim. Quando há uma pessoa em meio a uma depressão, a pior coisa a se
dizer é: “Por que você não se anima?” ou “Por que não faz algo divertido?”. Obviamente, ela já tentou fazer
isso. Parte do processo é aceitar esse humor depressivo, pensar o que ele significa e tentar entender o
que ele está lhe dizendo.
ISTOÉ – De onde vem essa necessidade de buscarmos a felicidade?
JONATHAN ROTTENBERG – É um fenômeno cultural. Vem dos livros, da tevê, e muitas vezes é bem
intencionado. Fica muito claro para as pessoas como elas devem agir e o que devem sentir. É uma cultura
tão forte que nem pensamos sobre. Os pais dizem aos filhos que eles podem fazer qualquer coisa. Mas há
situações em que você vai se dedicar muito a algo e aquilo não vai dar certo. Nesse caso, a pessoa pode
entrar em depressão e acaba ficando ainda pior por não encontrar outro objetivo.
ISTOÉ – No caso dos pais, como o Sr. acha que eles deveriam lidar com essas situações, para não esti-
mular casos de depressão?
JONATHAN ROTTENBERG – Eles devem mostrar a diversidade de objetivos que podemos ter na vida.
Uma das coisas que me fez estudar a depressão é que eu passei por um quadro depressivo quando era
mais novo. Tinha somente um objetivo na vida e, quando aquilo começou a não dar certo, tudo pareceu
ruir. Os pais podem mostrar aos filhos as várias maneiras de se viver em sociedade. Você pode ter um
relacionamento, filhos, amigos, carreira, hobbies, fazer trabalho voluntário. Mas, com muita frequência,
temos somente um objetivo. Você coloca toda a expectativa em um mesmo lugar e é preciso ter cuidado.
Por isso, é importante pensar sobre as situações em vez de só tomar pílulas o tempo todo. É como se o
humor fosse um despertador: quando ele muda, precisamos parar para pensar no que está acontecendo
em nossa vida.
ISTOÉ – O Sr. acredita que livros de autoajuda, que tentam fazer com que as pessoas saiam sozinhas da
tristeza, de fato ajudam?
JONATHAN ROTTENBERG – Acho que as pessoas não vão ficar felizes só por lerem um livro. Há um pro-
cesso muito mais complexo. Muitos dos livros prometem resultados instantâneos, é só observar os títulos.
Isso faz as pessoas se frustrarem, pois não chegam a esses resultados. O ponto é: não se podem mudar
certos temperamentos, mas é importante reconhecer o que é possível e o que não é possível transformar.
ISTOÉ – Recentemente, saiu uma pesquisa no Brasil mostrando que 21% dos jovens têm sintomas de
depressão. Qual é a opinião do Sr. sobre isso? É um dado alarmante?
JONATHAN ROTTENBERG – A depressão é mais comum em pessoas mais novas. Elas precisam lidar
com muitas expectativas, próprias e dos outros. É uma das razões para encararmos esse problema com
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seriedade. Historicamente, as pessoas entram em depressão geralmente entre os 16, 17 anos de idade.
Acho que o número é, sim, alto, e precisa ser revertido.
(BRANDALISE, C. A busca pela felicidade nos deixa depressivos. IstoÉ. n.2317. p.8-10.)

1 Com base na primeira resposta do entrevistado, assinale a alternativa correta.
a) A primeira frase representa um esclarecimento do entrevistado, a partir do qual se revela o foco central das

atividades do pesquisador baseadas na identificação e no desenvolvimento de medicamentos mais eficazes.
b) A segunda frase aproxima-se do teor das ideias expressas ao longo da entrevista que correspondem ao des-

locamento do foco nas discussões recentes: da supervalorização da busca da felicidade ao aprimoramento da
eficácia dos remédios.

c) A terceira frase contesta a segunda, uma vez que seus significados mais evidentes são o contraste entre
resultados satisfatórios das terapias mais tradicionais e o que se supõe acerca da eficácia dos medicamentos.

d) A quarta frase reitera a terceira porque apresenta dimensão mais concreta tanto às pessoas expostas ao
tratamento com remédios quanto ao êxito parcial desta espécie de terapia para a depressão.

e) A quinta frase inicia-se com a ênfase no conflito entre pacientes dispostos a enfrentar uma terapia de combate
à depressão através de medicamentos e pessoas depressivas sem acesso a essa modalidade de tratamento.

2 Sobre o final da primeira resposta do entrevistado, a pergunta subsequente e o início da respectiva
resposta, considere as afirmativas a seguir.

I. O termo “mudar”, empregado na penúltima frase da primeira resposta, justifica-se por antecipar e
conter uma das soluções para o modo de combate à depressão privilegiado pelo entrevistado.

II. O termo “quê”, utilizado na segunda pergunta, refere-se à hesitação do entrevistado em admitir que
o uso de medicamentos é uma das possibilidades de tratamento para a depressão.

III. A segunda pergunta é uma tentativa de diminuir a indefinição expressa pelo entrevistado na última
frase a partir da utilização de conectivo que introduz ideia diversa do que foi dito anteriormente.

IV. O termo “mudança”, empregado no início da segunda resposta, aponta para um procedimento de
transformação dos hábitos contemporâneos que pode auxiliar na identificação de soluções para a
depressão.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

3 Na passagem “quanto mais quer se sentir melhor, pior fica”, o trecho sublinhado tem a ideia de

a) causa.
b) conclusão.

c) consequência.
d) finalidade.

e) proporção.

4 Na resposta do entrevistado à terceira pergunta, há alternância entre o uso da primeira pessoa do plural e
do termo “pessoas”.
Assinale a alternativa que justifica, corretamente, essa alternância.
a) Trata-se de alternância que serve ao propósito de facilitar o reconhecimento de pessoas que sofrem de depres-

são e de pessoas que ajudam a infligir esse mal nas primeiras.
b) Trata-se de alternância meramente estilística que visa a evitar repetições, uma vez que ambos os usos repre-

sentam pessoas em geral, expostas ao risco da depressão.
c) O uso da primeira pessoa do plural na primeira frase da resposta decorre da necessidade de distinguir um

grupo específico de pessoas – as mais intolerantes – e o grupo de vítimas desse comportamento, os que se
tornam depressivos.

d) Essa alternância justifica-se pela necessidade de estabelecimento de limites e particularidades entre os que
administram satisfatoriamente a busca pela felicidade e os que sucumbem a ela.

e) Essa alternância é explicada pela tentativa de tornar mais nítidas as divergências entre pessoas imunes à
depressão e a maioria da população, suscetível ao problema.
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5 Sobre o uso das aspas na segunda e na quarta respostas do entrevistado, assinale a alternativa correta.
a) Há ironia nas frases da segunda resposta.
b) Há reprodução de falas de pessoas com depressão nos dois trechos.
c) Trata-se da inclusão de um discurso alheio imaginado na fala do entrevistado.
d) O entrevistador recorre às aspas porque aquelas falas são proferidas pelo entrevistado.
e) O recurso é utilizado porque as frases contêm interrogações.

6 Sobre a relação entre a terceira e a quinta pergunta do entrevistador, assinale a alternativa correta.
a) A terceira pergunta aborda os efeitos da busca pela felicidade sobre a depressão, enquanto a quinta explora a

origem da busca pela felicidade.
b) A terceira pergunta examina a busca pela felicidade e suas causas, enquanto a quinta questiona as consequên-

cias do fenômeno.
c) A terceira pergunta, ao contrário da quinta, evidencia a fragilidade dos nexos entre busca pela felicidade e

aumento dos casos de depressão.
d) A terceira pergunta, ao contrário da quinta, parte do pressuposto de que a busca pela felicidade é uma falácia

criada pelo entrevistado.
e) Ambas investigam se, de fato, procede a existência da busca da felicidade como fenômeno coletivo contempo-

râneo.

7 No período presente na quinta resposta “É uma cultura tão forte que nem pensamos sobre”, o trecho
sublinhado contém a ideia de

a) explicação.
b) proporção.

c) causa.
d) comparação.

e) consequência.

8 Sobre a relação entre pais e filhos, com base no texto, assinale a alternativa correta.
a) A sexta pergunta aproveita a alusão aos pais na resposta anterior para contrapor às práticas comuns atitudes

mais recomendadas para os pais diante dos conflitos de seus filhos.
b) A sexta pergunta demonstra que entrevistador e entrevistado divergem quanto ao papel dos pais nas respon-

sabilidades pela depressão dos filhos.
c) Segundo o entrevistado, os pais têm discreta influência sobre a depressão dos filhos em comparação ao papel

exercido pelos livros e pela televisão.
d) Segundo o entrevistado, os pais, ao contrário dos livros e da televisão, contribuem para fortalecer a cultura da

busca pela felicidade, com boas intenções.
e) O início da resposta à sexta pergunta indica que o entrevistado vê nas atitudes dos pais excesso de pater-

nalismo, o que corresponde à fonte de frustrações para os filhos e desencadeia neles a depressão.

9 Observe a frase pertencente à sexta resposta “Tinha somente um objetivo na vida e, quando aquilo come-
çou a não dar certo, tudo pareceu ruir”.
Assinale a alternativa que apresenta a correta reescrita dessa frase, sem prejuízo do sentido original.
a) Aquilo começou a não dar certo quando tudo pareceu ruir e tinha somente um objetivo na vida.
b) Quando tinha um objetivo na vida, tudo pareceu ruir e somente aquilo começou a não dar certo.
c) Quando tudo pareceu ruir, aquilo que tinha somente um objetivo na vida começou a não dar certo.
d) Tinha um objetivo somente na vida, e tudo pareceu ruir, quando aquilo começou a não dar certo.
e) Tudo que tinha somente um objetivo na vida pareceu ruir quando aquilo começou a não dar certo.

10 Sobre a frase “Há um processo muito mais complexo”, presente na sétima resposta, assinale a alternativa
correta.
a) Contradiz opinião emitida antes acerca do fenômeno cultural que estimula a busca pela felicidade.
b) Reforça o contraste entre o caráter simplório de livros de autoajuda e a dimensão do problema que é a depres-

são.
c) É um modo de se desviar da pergunta considerada e admitida como muito difícil pelo entrevistado.
d) É uma ratificação da ideia de que livros de autoajuda são de fato componentes que aliviam a depressão.
e) Indica que o entrevistado prefere abster-se de emitir opinião concreta acerca do variado universo dos livros de

autoajuda.
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CONHECIMENTOS GERAIS: ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

11 A organização não governamental Transparência Internacional publica anualmente o relatório intitulado
Índice de Percepção da Corrupção.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, os resultados apresentados nesse relatório referentes
aos anos de 2010 a 2013.

a) Entre 2010 e 2013, Cuba é o terceiro país do ranking e avançou quinze posições.

b) De 2010 para 2013, o Brasil melhorou sua posição no ranking, subindo do 39º para o 21º lugar.

c) De 2012 para 2013, o Brasil caiu três posições, de 69º para 72º lugar no ranking.

d) Em 2013, Argentina e Venezuela são países mais bem posicionados no ranking do que o Brasil.

e) Em 2013, os Estados Unidos da América ocuparam o 1º lugar do ranking.

12 “O Valente não é Violento” é uma iniciativa dentro de uma campanha coordenada pelo secretário-geral
das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que conta com o envolvimento de todas as agências da Organização
das Nações Unidas (ONU).
Essa campanha tem como objetivo contribuir para a

a) eliminação do preconceito e da discriminação contra homossexuais e outros grupos de orientações sexuais
não hegemônicas.

b) erradicação das práticas culturais danosas e dos comportamentos prejudiciais às mulheres e meninas gerados
por pressões de grupos sociais machistas.

c) extinção da violência homofóbica contra grupos de identidades de gênero consideradas transgressoras, a
exemplo dos homicídios de gays e travestis.

d) redução das taxas de mortalidade por acidentes de trânsito, entre jovens de 18 a 29 anos de idade, especial-
mente nos grandes centros urbanos.

e) redução das taxas de mortalidade por causas não naturais violentas entre jovens de 15 a 24 anos de idade,
especialmente os assassinatos.

13 Leia o texto a seguir.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) Longevidade é composto pelo indicador espe-
rança de vida ao nascer. Esse indicador mostra o número médio de anos que as pessoas viveriam a
partir do nascimento, mantidos os mesmos padrões de mortalidade observados no ano de referência.
(Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/destaques/longevidade/>. Acesso em: 3 jun. 2014.)

Sobre o IDHM Longevidade, referente ao período de 1991 a 2010, assinale a alternativa correta.

a) De 1991 a 2010, todos os municípios brasileiros avançaram para as faixas entre Baixo ou Médio Desenvolvi-
mento Humano no IDHM Longevidade.

b) No conjunto dos municípios brasileiros, a expectativa de vida decresceu 13,5% entre 1991 e 2010, passando
de 74 anos de idade para 64, aproximadamente.

c) No período de 1991 a 2010, a expectativa de vida da população geral brasileira cresceu de 68 anos de idade
para 79, e o município de maior índice é Roteiro, em Alagoas.

d) É o subíndice que apresenta a maior redução na diferença entre o maior e o menor resultado encontrado nos
municípios brasileiros nas últimas duas décadas.

e) É o subíndice que apresenta a menor redução na diferença entre o maior e o menor resultado encontrado nos
municípios brasileiros nas últimas duas décadas.

14 Em maio de 2014, uma das polêmicas no âmbito da política de saúde foi a publicação e a revogação, em
um espaço inferior a dez dias, da Portaria nº 415, do Ministério da Saúde.
Essa Portaria estabelecia o registro específico, na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), para o proce-
dimento de

a) abortos previstos em Lei.

b) cirurgia de mudança de sexo.

c) cura da homossexualidade.

d) fertilização de casais do mesmo sexo.

e) reprodução humana assistida.
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15 Leia o texto a seguir.

Dados do Mapa da Violência divulgados na última quarta-feira (02/07) revelam que o Brasil ocupa a
sétima pior posição entre cem países analisados. De acordo com o Mapa da Violência divulgado pela
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), em 2012, 56.337 pessoas foram vítimas de
homicídio em todo o país.
(Disponível em: <http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2014/07/mapa-da-violencia-mostra-queda-na-taxa-de-homicidios-no-
para.html>. Acesso em: 3 jul. 2014.)

Entre os dados produzidos pelo Mapa da Violência, encontra-se o ranking da violência.
Com base nos dados do Mapa da Violência 2014 sobre as cidades paranaenses, assinale a alternativa
correta.

a) Curitiba é a primeira cidade mais violenta do Paraná.

b) Londrina é a segunda cidade mais violenta do Paraná.

c) O Paraná é o quinto Estado em número de homicídios no país.

d) O Paraná tem cinco cidades entre as trinta mais violentas do país.

e) O Paraná tem oito cidades entre as cem mais violentas do país.

16 Em relação à responsabilidade do servidor público municipal de Rolândia, conforme definido em Lei
Municipal, considere as afirmativas a seguir.

I. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal
que negue a existência de sua autoria.

II. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal
que negue a existência do fato.

III. As sanções civis e penais não poderão acumular-se, sendo independentes entre si.

IV. As sanções penais e administrativas não poderão acumular-se, sendo independentes entre si.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

17 Quanto à possibilidade de um servidor do Município de Rolândia, que acumula licitamente dois cargos
de carreira, ser investido em cargo de provimento em comissão, assinale a alternativa correta.

a) Deverá ser aberta sindicância para apurar a irregularidade.

b) Ficará afastado de ambos os cargos efetivos.

c) Ficará afastado de um cargo efetivo.

d) Poderá exercer funções nos três cargos.

e) Será exonerado de um cargo efetivo.

18 Sobre o prazo de prescrição da ação disciplinar em que servidor do Município de Rolândia é acusado de
infração punível com pena de advertência, assinale a alternativa correta.

a) 002 anos.

b) 001 ano.

c) 120 dias.

d) 090 dias.

e) 030 dias.
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19 Sobre o procedimento da autoridade competente, definido em Lei Municipal, na hipótese de o relatório
da sindicância concluir que a infração, de que é acusado servidor público do Município de Rolândia, está
capitulada como ilícito penal, assinale a alternativa correta.

a) Abrirá processo administrativo disciplinar que deverá comprovar a existência de ilícito penal.

b) Decidirá pela pena de suspensão até a conclusão de processo administrativo, que poderá decidir pela demis-
são.

c) Encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente de imediata instrução do processo
disciplinar.

d) Penalizará o acusado com a pena de demissão em virtude do ilícito penal cometido.

e) Proporcionará ao acusado ampla defesa e direito ao contraditório em inquérito administrativo, no qual se inves-
tigará a ocorrência do ilícito penal.

20 Em relação a casos em que há a possibilidade de aplicação da pena de advertência ao servidor público
municipal de Rolândia, conforme definido em Lei Municipal, considere as afirmativas a seguir.

I. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador no local de trabalho.

II. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.

III. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição em horário de trabalho.

IV. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribui-
ções.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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MÉDICO VETERINÁRIO

21 A raiva é considerada uma zoonose endêmica no Brasil. Em relação à raiva em herbívoros, atribua
V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) Os herbívoros são hospedeiros acidentais do vírus da raiva, participam da cadeia epidemiológica da
raiva rural e contribuem como sentinelas à existência do vírus.

( ) A raiva nos herbívoros tem baixa ou nula probabilidade de transmissão a outros animais.

( ) Em herbívoros, inicialmente, a raiva se manifesta de forma furiosa e evolui para a forma paralítica.

( ) A raiva em herbívoros geralmente é transmitida por morcegos hematófagos, uma vez que morcegos
não hematófagos não apresentam a doença.

( ) Para o diagnóstico da raiva em ruminante suspeito, deve ser coletado o encéfalo (córtex, cerebelo e
tronco cerebral).

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) F, V, F, V, V. b) F, V, V, F, F. c) V, F, F, V, F. d) V, F, V, F, V. e) V, V, F, F, V.

22 Entre os animais sinantrópicos, os roedores domésticos têm um papel de destaque pela sua alta repro-
dução e facilidade em adaptar-se a qualquer tipo de abrigo nas cidades. Nesse sentido, sobre as ações
que reúnem o manejo mais seguro para a população humana e ambientalmente correto para o controle
dos roedores sinantrópicos, considere as afirmativas a seguir.

I. O combate aos roedores sinantrópicos repousa no conhecimento de sua biologia, de seus hábitos
comportamentais, suas habilidades e capacidades físicas.

II. O controle dos roedores se faz por manejo integrado que compreende um conjunto de ações voltadas
à praga a ser combatida, mas também sobre o meio ambiente que a cerca.

III. Manejo Integrado compreende medidas preventivas, medidas corretivas e medidas de eliminação.

IV. Para o efetivo controle dos roedores, devem-se criar leis e normas que tornem o combate e a elimi-
nação ambientalmente corretas. Sem essas novas orientações e leis, seria impossível um sucesso
efetivo na erradicação dos roedores.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

23 Os pombos são animais silvestres sinantrópicos e nos últimos anos adaptaram-se às cidades e ao
convívio com os seres humanos. A aproximação e o convívio com estes animais têm trazido grande
preocupação para as autoridades de saúde pública pelo risco de transmissão de inúmeras doenças, além
de sujarem e causarem danos às edificações.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, os principais fatores que têm contribuído para o aban-
dono do hábitat natural dos pombos e a alta disseminação e manutenção nas cidades.

a) A urbanização desordenada de áreas de preservação tem facilitado a migração e a permanência dos pombos
nas cidades.

b) Facilidade de migração entre o ecossistema silvestre e urbano e leis que protegem a permanência de pombos
nas cidades.

c) Destruição de ecossistemas silvestres, grande disponibilidade de alimento e facilidade de abrigo no ecossis-
tema urbano.

d) Destruição de ecossistemas silvestres e programas de recomposição e manutenção do ecossistema urbano
têm facilitado a manutenção dos pombos nas cidades.

e) Desequilíbrio no ecossistema silvestre e a leis específicas que têm favorecido a expansão da agricultura, tais
como a canavieira.
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24 As infecções por arbovírus têm se tornado uma constate em nosso país, entre elas a dengue e a febre
amarela, tendo os mosquitos, em especial do gênero Aedes sp, como seu principal vetor.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a principal forma de controle dessas arboviroses.

a) Controlar os reservatórios e os vetores no domicílio onde vivem os susceptíveis.

b) Desenvolver uma rigorosa e permanente campanha de controle dos vetores no domicílio e peridomicílio onde
vivem os susceptíveis.

c) Desenvolver campanhas de vacinação em massa da população de suscetíveis contra essas duas arboviroses.

d) Desenvolver campanhas permanentes de aplicação de inseticida em ecossistemas endêmicos para essas
arboviroses.

e) Vacinação maciça de toda a população das cidades, onde os vetores atingiram níveis de risco, contra essas
duas arboviroses.

25 A suspeita de raiva em herbívoros deve ser notificada imediatamente ao Serviço Veterinário Oficial.
Sobre a competência da notificação, assinale a alternativa correta.

a) É do médico veterinário que atende a propriedade.

b) É do médico veterinário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

c) É do médico veterinário da Prefeitura.

d) É do médico veterinário da EMATER.

e) É do proprietário dos animais.

26 A epidemiologia utiliza a história natural das doenças para estudar a relação hospedeiro-parasita para
avaliar a propagação de doenças transmissíveis. Desta forma, a definição de fonte de infecção, via de
eliminação e via de transmissão é de fundamental importância.
Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir.

I. Um hospedeiro vertebrado que alberga e elimina um agente etiológico de uma determinada doença
pode ser caracterizado como uma fonte de infecção.

II. Via de eliminação é a via pela qual o agente abandona seu hospedeiro para alcançar o novo hospe-
deiro, como um exemplo, podemos destacar as secreções e excreções.

III. Um exemplo de via de transmissão é a vertical, em que o agente patogênico se transfere da mãe para
sua progênie via colostro.

IV. Os portadores são aqueles hospedeiros, fontes de infecção, que estiveram expostos ao risco, porém
não se sabe se estão ou não infectados.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

27 Os cestódeos são helmintos pertencentes à família Taeniidae que são encontrados parasitando o homem
e os animais domésticos. A Taenia solium e a Taenia saginata são representantes dessa família que para-
sitam o homem e representam um grande risco à saúde pública.
Sobre a biologia e o mecanismo de transmissão da Taenia solium e da Taenia saginata, assinale a aterna-
tiva correta.

a) A Taenia solium é transmitida ao homem pela ingestão de carne bovina crua ou mal passada infectada com a
forma larvária conhecida como cisticerco.

b) A Taenia solium tem os bovinos como hospedeiros intermediários e a Taenia saginata, os suínos.

c) As larvas de Taenia solium e de Taenia saginata são encontradas principalmente no fígado e nos pulmões dos
hospedeiros intermediários.

d) O homem adquire a cisticercose ao ingerir água ou alimentos contaminados com ovos de Taenia solium.

e) Todos os cestódeos pertencentes à família Taeniidae apresentam riscos à saúde pública.
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28 Os indicadores de saúde são utilizados para se conhecer uma situação epidemiológica existente em uma
população. Esses indicadores podem ser comparados entre populações, ao longo de um período, e ori-
entar medidas preventivas. Quanto a esses indicadores, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas
a seguir.

( ) As mudanças nos coeficientes de mortalidade, com o passar dos anos, são geralmente de pequena
amplitude, o que as torna pouco úteis para avaliações de curto prazo.

( ) A morbidade incidente é um coeficiente que avalia a frequência com que estão surgindo novos casos
de uma doença. Esse coeficiente reflete a força de propagação da doença na população.

( ) O coeficiente de morbidade prevalente mede a frequência de casos de determinada doença numa
população, em um intervalo de tempo. Esse coeficiente indica, por exemplo, quantos indivíduos
entre os sadios se tornam doentes.

( ) Os coeficientes de mortalidade e morbidade buscam expressar uma frequência relativa entre duas
séries de valores sem esperar um vínculo de associação entre os dois.

( ) O coeficiente de natalidade vai indicar a velocidade relativa com que os nascimentos estão ocorrendo
em uma população, ou seja, indica o crescimento populacional.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, F, F, V. b) V, F, F, V, F. c) F, V, F, V, F. d) F, V, V, F, V. e) F, F, V, V, F.

29 A imunologia é o ramo da ciência que estuda os mecanismos de defesa do hospedeiro. O sistema imune
é, portanto, o responsável pela proteção do hospedeiro por micro-organismos patogênicos.
Com base nos conhecimentos sobre a imunologia, considere as afirmativas a seguir.

I. A resposta imune humoral atua principalmente numa fase precoce da infecção, quando micro-organismos
invadem as células do hospedeiro e estimulam a produção de interferon, macrofágos e linfócitos.

II. Uma das características do sistema imune adaptativo é a capacidade de memória imunológica. Isso
faz o hospedeiro, em um segundo encontro com o antígeno, produzir anticorpos de baixa afinidade,
tal como a IgG.

III. O sistema de defesa de um hospedeiro é formado pela resposta inata e adaptativa. O sistema inato usa
células fagocíticas para debelar uma infecção e, assim, evitar a deflagração do sistema adaptativo.

IV. A imunidade apresenta duas divisões, a primeira é a imunidade ativa, quando um hospedeiro parti-
cipa ativamente da resposta imune contra um antígeno; a segunda é a imunidade passiva, quando a
imunidade é transferida de um indivíduo para outro.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

30 A toxoplasmose é uma das zoonoses mais difundidas em todo o mundo.
Com base nos conhecimentos sobre zoonoses, assinale a alternativa correta.

a) Os pombos são importantes transmissores de toxoplasmose ao homem, devido à grande concentração desses
animais na zona urbana.

b) Os felídeos são os responsáveis pela contaminação do meio ambiente, pois liberam os oocistos nas fezes.

c) Como o homem pode se infectar ingerindo carnes cruas ou mal cozidas contendo cistos do parasita, é impor-
tante a fiscalização em frigoríficos.

d) A fim de diminuir a transmissão da toxoplasmose para o homem, recomenda-se vacinar os animais de produ-
ção.

e) No Brasil, a prevalência da toxoplasmose é elevada e, consequentemente, a mortalidade também é alta.
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31 As bactérias do gênero Clostridium são causadoras de importantes infecções nos animais domésticos.
Em relação a estas bactérias e às doenças que elas causam, considere as afirmativas a seguir.

I. Apesar de, na maioria das vezes, o prognóstico das clostridioses ser desfavorável, a penicilina
é o antibiótico mais indicado para o tratamento das infecções causadas por bactérias do gênero
Clostridium.

II. O carbúnculo sintomático em bovinos é uma doença aguda, ocorrendo em maior frequência em ani-
mais jovens (até dois anos de idade), causada pelo Clostridium chauvoei, produtor de potentes toxi-
nas, responsáveis pelas alterações nas grandes massas musculares.

III. O botulismo em bovinos é uma doença infecciosa causada pelo Clostridium botulinum que produz
uma potente toxina, a hialuronidase, causadora da rigidez muscular dos membros, considerado um
dos principais sintomas dessa enfermidade.

IV. O tétano é uma doença infecciosa e contagiosa causada pelo Clostridium tetani que produz uma
potente toxina, a tetanolisina, causadora da paralisia flácida dos membros, considerado um dos prin-
cipais sintomas desta enfermidade.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

32 A leptospirose é uma doença com ampla distribuição no Brasil, que acomete várias espécies animais.
Sobre a leptospirose bovina e as técnicas utilizadas para o diagnóstico laboratorial, considere as afirma-
tivas a seguir.

I. Nos animais com diagnóstico sorológico positivo, a urina dos machos e fêmeas de qualquer idade
deve ser considerada uma das principais vias de eliminação de Leptospira sp.

II. Os animais com diagnóstico sorológico positivo para essa enfermidade devem ser mantidos isolados
do rebanho por até 40 dias após o tratamento com antibióticos.

III. O leite de um animal com essa enfermidade, na fase crônica, é importante via de eliminação da
Leptospira sp e é impróprio para o consumo humano, mesmo depois de submetido à pasteurização.

IV. A baixa sensibilidade é uma das limitações do exame direto em microscópio de campo escuro utili-
zado para a visualização de leptospiras viáveis na urina.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

33 As gastroenterites frequentemente têm como agentes etiológicos bactérias. Nas toxinfecções alimenta-
res, o agente etiológico coloniza o intestino.
Com base nos conhecimentos sobre bactérias responsáveis por toxinfecções alimentares, assinale a al-
ternativa que apresenta, corretamente, exemplos desses agentes.

a) Bacillus cereus e Shiguella boydii.

b) Bacillus cereus e Klebsiella pneumoniae.

c) Staphylococcus aureus e Salmonella thiphymurium.

d) Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae.

e) Salmonella thiphymurium e Escherichia coli.
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34 As vacinas contra a leptospirose são específicas para cada espécie animal, pois muitos sorovares de
leptospira estão associados a uma espécie particular de hospedeiro. Sobre as vacinas utilizadas para as
diferentes espécies animais, considere as afirmativas a seguir.

I. Os bovinos devem ser vacinados com bacterina contendo obrigatoriamente o sorovar Hardjo, e reva-
cinados a cada seis meses.

II. Os suínos devem ser vacinados com bactérias atenuadas contendo obrigatoriamente os sorovares
Pomona e Biflexa, e revacinados a cada 6 meses.

III. Os felinos devem ser vacinados com bactérias atenuadas contendo obrigatoriamente os sorovares
Biflexa e Icterohaemorrhagiae, e revacinados a cada 4 meses.

IV. Os cães devem ser vacinados com bacterina contendo obrigatoriamente os sorovares
Icterohaemorrhagiae e Canicola, e revacinados a cada seis meses.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

35 Sobre a salmonelose, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) A salmonelose é uma doença infecciosa, causada por bactérias do gênero Salmonella que possui um
único sorovar, tendo como hospedeiros somente o homem.

( ) A salmonelose causa prejuízos econômicos e apresenta-se como um desafio para a saúde pública,
principalmente nos casos de toxinfecções de origem alimentar.

( ) A salmonelose é uma doença que pode ser transmitida por alimentos contaminados, como água,
carnes, aves, ovos e leite, além de pela ingestão de água e fezes contaminadas.

( ) Nos animais, o diagnóstico da salmonelose é fácil, devido a sua permanência no ambiente e nos
alimentos e devido à variedade de patologias clínicas que pode ocorrer.

( ) Medidas de controle, prevenção e biosseguridade, aliadas a um rápido diagnóstico, são imprescindí-
veis para o tratamento, controle e erradicação da salmonelose.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) F, F, V, F, V. b) F, V, F, V, F. c) F, V, V, F, V. d) V, F, F, V, V. e) V, F, V, V, F.

36 O Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT) deter-
mina os testes alérgicos de tuberculinização intradérmica para o diagnóstico da tuberculose.
Sobre esses testes, considere as afirmativas a seguir.

I. Teste Cervical Simples é o teste de rotina para bovinos e bubalinos.

II. Teste Cervical Comparativo é o teste confirmatório.

III. Teste da Prega Caudal pode ser utilizado como teste de rotina em estabelecimentos de criação espe-
cializados na pecuária leiteira.

IV. Os testes alérgicos de tuberculinização intradérmica serão realizados em bovinos e bubalinos com
idade igual ou superior a 8 meses.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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37 A leishmaniose é uma doença infecciosa, porém não contagiosa, causada por parasitas do gênero
Leishmania. Com base nos conhecimentos sobre essa doença, considere as afirmativas a seguir.

I. A leishmaniose pode ser transmitida de pessoa a pessoa pelo contato com a lesão.

II. O tratamento com Glucantime® de cães infectados pela Leishmania infantum (calazar) é recomendado
pelo Ministério da Saúde para eliminar os reservatórios.

III. A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma zoonose que ocorre principalmente em locais
próximos às matas.

IV. Os vetores biológicos da leishmaniose tegumentar americana (LTA) são mosquitos do gênero Lut-
zomyia.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

38 A avaliação histopatológica de uma vaca, da raça holandesa, com 7 anos de idade, revelou marcada
vacuolização intracitoplasmática dos neurônios na região do tronco encefálico e do córtex cerebral sem a
presença de células inflamatórias.
Quanto a esses achados histopatológicos, assinale a alternativa correta.

a) Doença viral.

b) Doença bacteriana.

c) Doença micótica.

d) Doença priônica.

e) Doença protozoária.

39 Uma necropsia de um ovino que morreu com manifestações de andar em círculo e cegueira revelou
abscessos no tronco encefálico. A avaliação histopatológica confirmou abscessos e manguitos perivas-
culares extensos no tronco associados a bactérias intralesionais.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o agente infeccioso que induziu as alterações obser-
vadas nesse ovino.

a) Fusobacterium necrophorum.

b) Mannheimia haemolytica.

c) Pasteurella multocida.

d) Arcanobacterium pyogenes.

e) Listeria monocytogenes.

40 Uma avaliação histopatológica utilizando a técnica de hematoxilina e eosina de um fragmento pulmonar
de ovino de 5 anos de idade revelou uma reação granulomatosa contendo vários organismos intracitoplas-
máticos nos macrófagos. Esses organismos demonstraram o aspecto de bolhas de sabão, com parede
não facilmente visível e vários estavam na fase de brotamento.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o agente infeccioso responsável por essas altera-
ções.

a) Candida albicans.

b) Aspergillus fumigatus.

c) Pythium insidiosum.

d) Cryptococcus neoformans.

e) Alternaria alternata.
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