
CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MÉDICO VETERINÁRIO
Candidato: inscrição - nome do candidato
Curso: código - nome / turno - cidade
Local de Prova: nome do local de prova
Cidade de Prova: município de prova
Sala de Prova: numero Carteira de Prova: número

Assinatura do(a) candidato (a):__________________________________________________________
Observações

1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  MÉDICO VETERINÁRIO, que é constituída de 
TRINTA (30) questões objetivas, distribuídas da seguinte maneira: 05 de língua portuguesa, 05 de matemática, 05 de  
conhecimentos gerais e 15 de conhecimentos específicos; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das  
quais somente uma está correta. 

2. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

3. CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam no seu cartão resposta estão corretas. Se os  
dados  estiverem  corretos,  assine  o  cartão.  Caso  haja  algum  erro,  notifique  imediatamente  o  erro  ao  fiscal.  
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

4. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique seus dados impressos nesta folha. Use caneta 
esferográfica  PRETA para preencher TODO o quadrículo (a marcação indevida anula a resposta dada na questão). 
Entregue o cartão-resposta ASSINADO no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje o cartão-resposta, sob 
pena do não-reconhecimento das respostas pelos equipamentos de leitura.

5. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 9:30 horas, sob pena de desclassificação. 
O término da prova é às  12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há previsão de horário  
extra para o preenchimento do cartão de respostas.

6. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o cartão de respostas. 
Pode, contudo, levar consigo o caderno de provas.

7. DECLARO TER RECEBIDO O CARTÃO DE RESPOSTAS REFERENTE À INSCRIÇÃO ACIMA.

___________________ _______________________
NOME DO FISCAL ASSINATURA DO FISCAL



PORTUGUÊS
Rua da Passagem (trânsito)

Os curiosos atrapalham o trânsito
Gentileza é fundamental
Não adianta esquentar a cabeça
Não precisa avançar no sinal
Dando seta pra mudar de pista
Ou pra entrar na transversal
Pisca alerta pra encostar na guia
Para-brisa para o temporal
Já buzinou, espere, não insista,
Desencoste o seu do meu metal
Devagar pra contemplar a vista
Menos peso do pé no pedal
Não se deve atropelar um cachorro
Nem qualquer outro animal
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Motoqueiro caminhão pedestre
Carro importado carro nacional
Mas tem que dirigir direito
Para não congestionar o local
Tanto faz você chegar primeiro

O primeiro foi seu ancestral
É melhor você chegar inteiro
Com seu venoso e seu arterial
A cidade é tanto do mendigo
Quanto do policial
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Travesti trabalhador turista
Solitário família casal
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Sem ter medo de andar na rua
Porque a rua é o seu quintal
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Boa noite, tudo bem, bom dia,
Gentileza é fundamental
Pisca alerta pra encostar na guia
Com licença, obrigado, até logo, tiau.
(Arnaldo Antunes/Lenine)

1. Nos versos: A cidade é tanto do mendigo/Quanto do policial/Todo mundo tem direito à vida/Todo mundo tem 
direito igual. NÃO se pode afirmar apenas que

A. os direitos são próprios apenas de certos segmentos, na sociedade.

B. mendigo e policial devem ser tratados da mesma forma, sem distinção.

C. assim como produziria o mesmo efeito de sentido de tanto quanto, nos versos acima.

D. em Todo mundo o efeito de sentido produzido é equivalente ao não há diferenças entre ninguém.

E. ainda que mendigo e policial encontrem-se em polos distintos em um imaginário de valores sociais, eles devem 
ser tratados da mesma forma, sem hierarquia.

2. Em Sem ter medo de andar na rua/Porque a rua é o seu quintal, a conjunção pode ser substituída sem alterar o 
sentido apenas por

A. mas.

B. pois.

C. não só.

D. porquanto.

E. entretanto.

3. Em  Carro importado carro nacional/Mas tem que dirigir direito,  assinale a alternativa em que NÃO se pode 
depreender, no texto, sentidos sobre estes versos.

A. Não importa se o seu carro é mais ou menos potente, a lei é para todos.

B. Não importa qual o seu poder aquisitivo desde que você faça a sua parte.

C. De acordo com o tipo de carro, é possível dirigir de forma mais ou menos prudente.

D. A conjunção adversativa sustenta o efeito de sentido de que as leis devem ser respeitadas.

E. Assim como o produto nacional, o importado tem que seguir as mesmas regras no trânsito.

http://letras.mus.br/lenine/


4.  Em Travesti  trabalhador turista/Solitário família  casal,  NÃO se pode afirmar  que,  em relação aos  sentidos 
produzidos pelo texto acima,

A. há nos seis termos valores imaginários distintos.

B. a aliteração contribuiu para a adição de ritmo ao texto. 

C. Travesti e Solitário são termos correspondentes em termos de efeito de sentido. 

D. é possível perceber sentido de igualdade entre todas as formas de estar no mundo, sem distinção.

E. há relação semântica entre os termos do segundo verso, no que diz respeito ao sentido geral do texto.

5. Em Gentileza é fundamental a ideia NÃO se repete apenas em

A. Não precisa avançar no sinal.

B. Boa noite, tudo bem, bom dia.

C. Já buzinou, espere, não insista.

D. Carro importado carro nacional.

E. Com licença, obrigado, até logo, tiau.
MATEMÁTICA

6. O quadro abaixo apresenta dados da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento  (Paraná) 
referente a precipitações pluviométricas mensais na região oeste do Paraná em alguns meses. Com base nas 
informações  do  quadro  é  correto  afirmar  que  a  precipitação  média  mensal  (no  período  registrado  no 
quadro), em mm, foi 

Precipitação Pluviométrica na Região Oeste do Paraná 
(Período 10/2014 – 03/2015)

Mês Precipitação em mm
Outubro/2014 60

Novembro/2014 131
Dezembro/2014 146

Janeiro/2015 154
Fevereiro/2015 143

Março/2015 104
  

A. 122.
B. 123.
C. 124.
D. 125.
E. 126.



7. Uma empresa que lucrou R$ 120.000,00 em 2014 estima um crescimento, no lucro, de 12% para 2015. 
Se a previsão se concretizar, então é correto afirmar que o lucro em 2015 será 
A. R$ 134.400,00.
B. R$ 134.500,00.
C. R$ 134.600,00.
D. R$ 134.700,00.
E. R$ 134.800,00.

8. Determinada prefeitura utilizou R$ 3.120.000,00 para reformar algumas escolas e construir uma nova 
escola.  Sabe-se que entre  reformas  e  construção o total  foi  6.000 metros  quadrado de obras.  Sabe-se 
também que o custo, por metro quadrado, para reformas foi R$ 280,00 e para construção nova foi R$ 
1.000,00. Assim é correto afirmar que a escola nova terá 
A. 1000 m2 .

B. 1200m2 .

C. 1500m2 .

D. 2000m2 .

E. 4000m2 .

9. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de refeições que determinado restaurante vendeu em 2014. Com 
base nas informações do gráfico é correto afirmar que

A. no mês de fevereiro foi vendido 20 refeições a mais do que em janeiro.
B. a média mensal de vendas em 2014 foi 100 unidades. 
C. o mês que registrou maior venda foi dezembro.
D. em junho foi vendido a mesma quantidade do que em janeiro.
E. em novembro não foi vendida nenhuma refeição.
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10. Paulo, José e Marcos compraram (juntos) bilhetes da loteria e gastaram R$ 51,00, sendo que deste 
montante R$ 9,00 foi de Paulo,  R$ 15,00 de José e R$ 27,00 de Marcos.  Um dos bilhetes deles foi 
sorteado e eles ganharam um prêmio de R$ 127.500,00. Se o prêmio for dividido proporcionalmente ao 
valor da aposta de cada um, então é correto afirmar que Paulo receberá 
A. R$ 18.800,00.
B. R$ 20.500,00.
C. R$ 22.500,00.
D. R$ 42.500,00.
E. R$ 85.000,00.

CONHECIMENTOS GERAIS
11.  Ao considerar alguns tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, 
política, economia, sociedade, educação suas inter-relações e vinculações históricas, é correto afirmar que
A. a penitenciária de segurança máxima localizada em Catanduvas configura-se como um instrumento 

que contribui com a estrutura carcerária do Paraná, uma vez que possibilitou a redução do número de 
detentos das penitenciárias localizadas na região Oeste do Estado, tornando o sistema carcerário do 
Paraná  mais  adequado  em  vista  à  situação  dos  estados  que  não  contam  com  as  instalações  de 
penitenciárias de segurança máxima.

B. embora contando com uma malha rodoviária muito ampla, o principal meio de transporte de produtos 
do Paraná é pelas hidrovias. Isso torna o Estado altamente competitivo, por contar com uma estrutura 
bem planejada e que permite a todas as regiões do Estado a facilitação do transporte pelos rios.

C. a Coluna Prestes foi um movimento de insatisfação por parte de militares que não concordavam com o 
estilo de governo que caracterizou o segundo império. Graças a este movimento, o governo imperial 
tornou-se ainda mais enfraquecido, diante de um cenário de crises que atravessou e possibilitou a 
criação do regime republicano no final do século XIX.

D. ao considerar o processo de ocupação do Paraná por migrantes vindos das frentes cabocla, nortista e 
sulista de ocupação, observa-se que esse contexto migratório não se aplica na região Oeste do Paraná, 
e, sobretudo em Catanduvas, pois a única frente de ocupação que chegou ao Oeste foi formada por 
migrantes vindos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

E. o investimento em ensino superior público no Oeste do Paraná em fins da década de 1980 possibilitou, 
mais tarde,  a criação da primeira Universidade Pública do Estado na região.  Os investimentos no 
ensino  superior  promovidos  pela  União  são  ainda  mais  recentes,  com  a  criação  de  campi  da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, da Universidade 
Federal da Fronteira Sul e da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila).



12. Ao considerar  alguns tópicos relevantes e atuais de diversas áreas,  tais  como: tecnologia,  energia, 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia suas inter-relações e vinculações históricas, 
é correto afirmar que
A. as políticas voltadas para a produção familiar tem se configurado como um instrumento importante na 

construção  de  um  desenvolvimento  sustentável,  ameaçado  pela  intensificação  de  mecanismos 
promovidos para o atendimento exclusivo do mercado internacional, caracterizado principalmente pela 
produção da soja.

B. pela abundância de rios que favorecem a construção de hidroelétricas, a produção da energia por esse 
meio se constitui a forma mais barata de produção energética, com menor impacto no meio ambiente, 
se comparada a produção por combustível e principalmente a produção de energia eólica, devido ao 
alto custo e risco do material químico utilizado.

C. um  aspecto  que  merece  ser  destacado  nas  relações  internacionais  entre  os  países  membros  do 
Mercosul é a trajetória de respeito pelas soberanias nacionais e zelo em relação às áreas de fronteira 
que  historicamente  foram mantidas,  sem problemas  sociais  e  econômicos  próprios  de  regiões  de 
fronteira.

D. o fomento  de  tecnologia  não se configura  como uma ação que  deva  ter  a  participação do poder 
público, uma vez que a este cabe atender as demandas emergenciais como oferecer escolas, postos de 
saúde e moradias populares para uma parcela significativa da população que não tem acesso a estes 
direitos.

E. a política de instalação de colonos no interior do Oeste do Paraná evitou uma ação mais devastadora 
do meio ambiente. O processo de colonização foi fundamental para que se evitasse uma ação intensiva 
de desmatamento na região. Com a vinda de colonos colocou-se um freio na ação provocada pelas 
madeireiras. Caso contrário o impacto seria ainda maior.

13. Ao considerar aspectos históricos e geográficos do município de Catanduvas, é correto afirmar que
A. a Coluna Prestes foi uma consequência da insatisfação de grupos militares para com a postura do 

governo da velha república e teve seu início a partir dos confrontos ocorridos na região de Catanduvas 
(PR) e se limitou ao Estado do Paraná. Por ser conduzido pelas tropas fieis ao governo federal, a ação 
de neutralização dos revoltosos foi intensa e evitou que extrapolasse o espaço correspondente ao oeste 
do Paraná.

B. das três frentes mais expressivas de ocupação da região Oeste do Paraná: Nortistas, sulistas e caboclos. 
Apenas esta última frente marcou presença em Catanduvas, o que justifica o cenário produtivo da 
região.

C. a  exploração  da  madeira  esteve  voltada  para  a  exportação.  E  configurou-se  em uma prática  que 
provocou a devastação de boa parte das florestas da região Oeste e particularmente em Catanduvas.

D. os rios Tormenta e  Adelaide,  que fazem parte  do espaço hídrico de Catanduvas  desaguam no rio 
Piquiri. Uma pequena quantidade de afluentes que nascem na região de Catanduvas chegam ao rio 
Iguaçu.

E. pela aproximação com a capital do Estado, o município de Catanduvas é mais antigo que o município 
de Foz do Iguaçu, o qual se localiza no extremo oeste do Estado.



14. Ao considerar temas que abordam debates sobre Políticas Públicas voltadas para a habitação, cidadania, 
saúde, ética e educação ambiental, é correto afirmar que
A. cabe ao Estado única e exclusivamente intervir nos imóveis públicos ou de fins coletivos. Por isso não 

cabe ao Estado estabelecer políticas públicas para a habitação, uma vez que esta demanda supõe a 
aquisição ou locação particular de imóveis para fins de moradia.

B. o Sistema Único da Saúde (SUS) conta com a participação do governo na esfera nacional, estadual e 
municipal.  Por  ser  uma  política  pública,  a  participação  do  sistema  é  de  exclusividade  do  poder 
executivo das três esferas de governo e está vedada a participação da sociedade civil,  cuja qual é 
destinada os serviços prestados pelo SUS.

C. cidadania é um direito adquirido por todas as pessoas que estão localizadas no espaço urbano do 
município, ou seja, no espaço da cidade. Por esta razão, as pessoas que habitam o espaço rural não 
usufruem tal direito.

D. a  ética,  cujo  conceito  foi  construído  pelo  pensamento  grego,  caracteriza-se  no  contexto  da 
modernidade como um conceito não mais aplicável nas relações sociais pautadas exclusivamente pela 
ação racional. A lei é o instrumento que rege cada indivíduo, pois a sociedade deve se constituir pela 
racionalidade da legalidade e não pela ética do comportamento individual e social.

E. educação ambiental resulta de uma política pública que visa garantir o respeito ao meio ambiente e a 
construção de uma concepção de autossustentabilidade  em que se possa construir  uma prática  de 
desenvolvimento sem comprometimento do meio ambiente.

15. Em relação ao Estatuto do Idoso e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que
A. o Estatuto  do Idoso é  destinado a  regular  os  direitos  assegurados às  pessoas  com idade  igual  ou 

superior a 70 anos. Uma vez que no Brasil somente quem ultrapassa essa idade é considerada uma 
pessoa idosa.

B. por estar com idade apta à aposentadoria, o Estatuto do Idoso afirma que o exercício de atividade 
profissional não deva ser necessariamente um direito assegurado aos idosos.

C. segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente é dever exclusivo da família assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária.

D. em relação ao direito ao transporte, o Estatuto do Idoso prevê a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos e semiurbanos às pessoas acima de 65 anos.

E. por entender que a criança está na faixa de zero a 12 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente não  
estabelece  nenhuma  normatização  quanto  ao  direito  de  acesso  à  saúde  das  mães  gestantes  e  ao 
atendimento pré e perinatal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO VETERINÁRIO
16.  Epidemiologia  é  a  ciência  que  estuda  os  padrões  da  ocorrência  de  doenças  em  populações  e  os  fatores  
determinantes destes padrões. Com relação aos conceitos utilizados em epidemiologia, é correto afirmar que

A. infectividade é a capacidade de certos agentes de penetrar, se desenvolver e/ou se multiplicar em um outro  
organismo ocasionando a mortalidade do hospedeiro.

B. patogenicidade  é  a  capacidade  do  agente,  uma  vez  instalado,  de  produzir  sintomas  crônicos  com  alta  
morbilidade.

C. virulência é a capacidade do agente de produzir efeitos leves sem sinais clínicos aparentes.

D. o termo “Controle” quando relacionado a doença significa operações ou programas desenvolvidos para eliminá-
las ou para reduzir sua incidência ou prevalência.

E. período de transmissibilidade é aquele em que o indivíduo assintomático é capaz de transmitir a doença.



17. Com relação à classificação dos dados e notificações epidemiológicas que alimentam o Sistema de Vigilância  
Epidemiológica, é INCORRETO afirmar que

A. dados Demográficos e Ambientais permitem quantificar a população.

B. dados de Morbidade podem ser obtidos por meio de notificação de casos e surtos.

C. dados de Mortalidade são obtidos por meio de declarações de óbitos.

D. notificação de Surtos ou Epidemias  possibilitam a constatação de qualquer indício de elevação no número de 
casos de uma patologia.

E. notificação  de  Enfermidades  Exóticas  de  categoria  4 exigem  notificação  imediata,  em  até  24  horas  do 
conhecimento de caso suspeito e de caso confirmado.

18. A Estatística Vital é relativa a um determinado grupo da população que fornece o número e as características dos 
fatos ou eventos vitais. Com relação à Estatística Vital, é correto afirmar que

A. variáveis  em Estatística  Vital  são  características  que  podem ser  medidas  ou  observadas  em cada  unidade 
estatística de estudo.

B. variáveis Quantitativas Contínuas possuem características que não podem ser medidas ou contadas.

C. variáveis Quantitativas Discretas são aquelas que podem assumir qualquer valor num certo intervalo de medida,  
associado aos números.

D. variáveis Qualitativas possuem valores que são números inteiros resultantes do processo de contagem.

E. variáveis Quantitativas são nominais e ordinais e as Variáveis Qualitativas são continuas e discretas.

19. Problemas  sanitários  geram  preocupação  aos  produtores  rurais,  dentre  eles  pode-se  destacar  as  doenças 
infectocontagiosas que promovem grandes perdas econômicas. Com relação aos agentes etiológicos das doenças 
infectocontagiosas, é correto afirmar que

A. a tuberculose, brucelose, leptospirose possuem como agentes etiológicos bactérias.

B. as salmoneloses, estreptococciases e estafilicocciases possuem como agentes etiológicos bactérias e fungos.

C. a raiva e a encefalite equina possuem como agentes etiológicos, respectivamente, vírus e bactérias.

D. a leishmaniose e a toxoplasmose possuem como agentes etiológicos vírus.

E. a Leptospirose e toxoplasmose possuem como agentes vírus e protozoários.

20. A Brucelose é uma doença crônica causada por bactérias do gênero Brucella, cujas espécies principais, com 
transmissão ao homem, são a Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis e Brucella canis. Com relação às 
espécies acometidas pela Brucelose, é INCORRETO afirmar que

A. caprinos e ovinos podem ser contaminados por Brucelose.

B. bovinos e bubalinos podem ser contaminados por Brucelose.

C. suídeos e lebres podem ser contaminados por Brucelose.

D. roedores e caninos podem ser contaminados por Brucelose.

E. peixes e rãs podem ser contaminados por Brucelose.



21. O conhecimento da patogenia, da forma de transmissão, espécies acometidas e formas de diagnóstico de doenças 
são essenciais para o seu controle e ou erradicação. Com relação à Brucelose, é correto afirmar que

A. a forma de transmissão da Brucelose se dá pelo contato do vírus com a mucosa nasal por meio de secreções  
respiratórias.

B. o  diagnóstico  da  Brucelose  é  feito  pelo  isolamento  e  identificação  do  agente  etiológico  e  por  métodos 
sorológicos.

C. a Brucelose é transmitida somente entre fêmeas sendo os machos imunes a tal enfermidade.

D. a Brucelose é uma zoonose de notificação não obrigatória.

E. o aborto causado pela Brucelose ocorre durante sucessivas gestações.

22. Estima-se que as Leishmanioses Tegumentar, Mucosa e Visceral apresentam uma prevalência de 12 milhões de 
casos no mundo, distribuídas em 88 países e em quatro continentes (Américas, Europa, África e Ásia). Com relação  
à Leishmaniose, é correto afirmar que

A. Leishmaniose  Tegumentar  é  uma  doença  sistêmica  grave  que  atinge  as  células  do  sistema  mononuclear  
fagocitário do homem e animais, sendo os órgãos mais afetados o baço, fígado, linfonodos, medula óssea e pele.

B. Leishmaniose Mucosa é  uma enfermidade de evolução crônica,  que acomete a  pele,  mucosas  e  estruturas 
cartilaginosas da nasofaringe, de forma localizada ou difusa.

C. Leishmaniose Visceral se caracteriza por úlceras na mucosa nasal, com ou sem perfuração, ou perda do septo  
nasal, podendo atingir lábios, palato e nasofaringe.

D. a  prática  da  eutanásia  em  cães  é  recomendada  para  todos  os  animais  soro  reagentes  e/ou  com  análise  
parasitológica positiva as Leishmanioses. 

E. as Leishmanioses constituem zoonoses importantes de animais silvestres, enquanto que o homem representa-se 
como hospedeiro definitivo e possui papel importante na manutenção dos parasitas na natureza.

23. A Leptospirose  é  uma  zoonose  emergente  de  nível  global  e  de  grande  importância,  merecendo  destaque 
principalmente nos países em desenvolvimento. Com relação à Leptospirose, é correto afirmar que

A. as espécies acometidas pela Leptospirose são os roedores, o ser humano, os animais domésticos e os silvestres.

B. cães,  quando  acometidos  por  Leptospirose,  manifestam problemas  reprodutivos,  enquanto  que  animais  de  
produção  apresentam  infecção  clínica  com  quadro  agudo  e  febril,  complicações  entéricas,  hepáticas  e 
principalmente renais.

C. a Leptospirose não é uma doença de notificação obrigatória.

D. os suínos e bovinos são menos susceptíveis que os equinos, caprinos e ovinos.

E. a Leptospirose quando acomete animais de produção não é uma doença responsável por consideráveis perdas  
econômicas.

24. A Raiva é uma doença infecciosa causada por um RNA vírus do gênero Lyssavirus. Com relação à Raiva, é 
correto afirmar que

A. animais  domésticos  principalmente  cães  e  gatos  e  animais  silvestres  como  macaco,  lobo,  gato  do  mato,  
guaxinim, raposa, gambá e somente os morcegos hematófagos são espécies que podem ser acometidas pelo 
vírus da Raiva.

B. a Raiva é uma doença de notificação obrigatória e compulsória, devendo ser informada pelo meio mais rápido 
disponível e de investigação epidemiológica com busca ativa, para evitar a ocorrência de novos casos e óbitos.

C. o vírus rábico é ativo em diversos agentes físicos como radiação, e agentes químicos como detergentes e sabões,  
éter, acetona, álcool, componentes iodados, formol, ácido com pH<3 e bases com pH>11. 

D. o controle da Raiva urbana consiste basicamente em controlar e erradicar a infecção no animais domésticos,  
reduzindo-se rapidamente a população de animais susceptíveis por meio da imunização passiva trianual.

E. animais acometidos pelo vírus da Raiva apresenta-se totalmente apáticos e encontram-se em óbito 12 horas após 
a contaminação.



25. Toxoplasmose é  uma  doença  infecciosa,  congênita  ou  adquirida,  causada  por  um  protozoário 
chamado Toxoplasma gondii. Com relação à Toxoplasmose, é correto afirmar que

A. abortos,  natimortos,  hidrocefalia,  neuropatias,  oftalmopatias,  cegueira  são sintomas de gatos  portadores de  
Toxoplasmose.

B. a Toxoplasmose é uma enfermidade que acomete todos os seres vertebrados de sangue quente e frio.

C. hospedeiros suscetíveis, como o homem, podem adquirir o parasito através da ingestão oocistos na água ou  
alimentos contaminados ou cistos em carne crua ou mal cozida.

D. as provas sorológicas de reações de hemaglutinação é única conclusiva nas infecções toxoplásmicas.

E. a imunização de felídeos contra Toxoplasmose é a forma mais efetiva para controle desta enfermidade.

26. A Tuberculose caracteriza-se pelo desenvolvimento progressivo de lesões nodulares denominadas tubérculos, 
que podem localizar-se em qualquer órgão ou tecido. Com relação à Tuberculose, é correto afirmar que

A. os países que implantaram programas de controle da Tuberculose Animal, ao longo do século passado, com 
bases  em  tuberculinização  e  controle  dos  animais  reagentes  sem  sacrifício,  conseguiram  reduzir 
consideravelmente a frequência de animais infectados.

B. em animais infectados, o M. bovis pode ser eliminado pelo ar expirado, pelas fezes e urina, pelo leite e outros 
fluidos corporais e dependendo dos órgãos afetados, a eliminação do M. bovis tem início após o aparecimento 
dos sinais clínicos.

C. a principal porta de entrada do M. bovis é a via digestiva sendo que a transmissão, em aproximadamente 90% 
dos casos, ocorre pelo consumo de alimentos contaminados com o micro-organismo.

D. a avaliação clinica é o método mais utilizado para o diagnóstico da Tuberculose Bovina e Bubalina, isto ocorre 
pela grande especificidade dos sinais clínicos, facilidade de isolamento do M. bovis e alto nível de anticorpos 
durante o período inicial de infecção.

E. como forma de controle da Tuberculose bovina a criação dos animais em instalações adequadas, que permitem 
boa ventilação e exposição direta à luz solar bem como a higienização e desinfecção periódica de todas as  
instalações, especialmente os bebedouros e os cochos é recomendado.

27. Os roedores sinantrópicos são divididos nas categorias de roedores silvestres e de roedores urbanos. Apesar dos  
roedores silvestres poderem transmitir doenças importantes com a hantavirose, os roedores urbanos são os que pos-
suem maior importância em termos de saúde pública. Desta forma, com relação ao controle de roedores, é INCOR -
RETO afirmar que

A. uma forma de avaliação do nível da infestação consiste em distribuir armadilhas com iscas em um determinado  
local a ser avaliado.

B. a anti-ratização consiste em criar mecanismos e barreiras que evitem que os roedores tenham acesso a um deter -
minado local. 

C. a desratização consiste em eliminar ou reduzir a população de roedores em um determinado local, através de 
substâncias químicas, preferencialmente raticidas de ação lenta.

D. no processo de inspeção deve-se observar o local em busca de indícios que denunciem a presença de ratos, 
buscando-se estabelecer uma relação entre os sinais encontrados e possíveis rotas usadas pelos ratos, locais que 
sirvam de abrigo e possíveis fontes de alimentos.

E. independente das espécies infestantes na área alvo não há diferenças quanto à biologia, hábitos e habilidades  
dos roedores. 

http://www.mgar.com.br/zoonoses/aula_hantavirose.htm


28. Com relação ao regulamento da inspeção industrial  e sanitária de produtos de origem animal no estado do  
Paraná, é INCORRETO afirmar que

A. compete aos Municípios estabelecerem suas legislações e políticas de inspeção industrial e sanitária de produtos  
de origem animal, especificando na área de seu território.

B. o registro do estabelecimento no SIF, do Ministério da Agricultura, isenta seu registro nos órgãos estadual ou  
municipal de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal.

C. dentre  os  documentos  necessários  para  o  registro  definitivo  no  SIP/POA não  há  o  parecer  da  prefeitura 
municipal ou alvará de funcionamento expedido pelo município. 

D. o  registro  do  estabelecimento  no  SIP/POA da  SEAB isenta  seu  registro  no  órgão  municipal  de  inspeção  
industrial e sanitária de produtos de origem animal.

E. é  obrigatório  o  registro  no  SIP/POA de  todo o  estabelecimento  que  realiza  o  comércio  intermunicipal  de 
produtos de origem animal.

29. A Organização Mundial de Saúde conceitua zoonose como “infecção ou doença infecciosa transmissível, em 
condições naturais, dos animais vertebrados ao homem”. Desta forma dentre as Zoonoses descritas abaixo, é correto  
afirmar que

A. Clostridiose Alimentar causada pelo C. perfringens acomete somente aves.

B. Complexo Teníase – Cisticercose acomete somente bovinos, suínos e aves.

C. Clostridiose Alimentar causada pelo C. botulinum acomete somente aves e mamíferos.

D. Dermatofitose acomete somente humanos e animais domésticos.

E. Giardíase acomete somente mamíferos selvagens e marinhos. 

30. Com relação à Lei 5517/68 de 23 de outubro, que dispões sobre o exercício da profissão de médico veterinário, é  
INCORRETO afirmar que

A. é da competência privativa do médico veterinário no exercício das atividades o planejamento e a execução da  
defesa sanitária animal.

B. é da competência privativa do médico veterinário o exercício das atividades em estabelecimentos comerciais ou 
de finalidades recreativas ou desportivas que envolvam animais.

C. é da competência privativa do médico veterinário no exercício das atividades a direção técnica sanitária dos es -
tabelecimentos industriais.

D. é da competência privativa do médico veterinário no exercício das atividades a prática da clínica veterinária em 
todas as suas modalidades.

E. é da competência privativa do médico veterinário o exercício das atividades a inspeção e a fiscalização sob o 
ponto-de-vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos.


