CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO – 04/2012 – DATA : 24/06/2012
CADERNO DE PROVA PARA O CARGO DE VETERINÁRIO
Leia os quadrinhos abaixo para responder às questões.
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FONTE: http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=152

1) Sobre o uso da palavra indicador no primeiro e no último quadrinhos, é possível afirmar
que:
A) Nos dois casos, a palavra exerce função de substantivo.
B) Nos dois casos, a palavra exerce função de adjetivo.
C) No primeiro quadrinho, a palavra exerce função de substantivo e, no último, função de
adjetivo.
D) No primeiro quadrinho, a palavra exerce função de adjetivo e, no último, função de
substantivo.
2) Sobre a frase do primeiro quadrinho, é correto afirmar que:
A) O sujeito da frase é “Dedo indicador”.
B) O predicado da frase é “a importância do dedo indicador.
C) Trata-se de um caso de sujeito posposto ao verbo.
D) O sujeito da frase é do tipo oculto ou elíptico.
3) Analisando sintaticamente o período do segundo quadrinho, chega-se à conclusão de que:
A) Trata-se de um período composto por coordenação.
B) Trata-se de um período composto por subordinação.
C) Trata-se de um período simples.
D) Trata-se de uma frase nominal.
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Leia o texto abaixo para responder às questões que seguem.
O POVO (Luís Fernando Veríssimo)
Não posso deixar de concordar com tudo o que dizem do povo. É uma posição
impopular, eu sei, mas o que fazer? É a hora da verdade. O povo que me perdoe, mas ele
merece tudo que se tem dito dele. E muito mais.
As opiniões recentemente emitidas sobre o povo até foram tolerantes. Disseram, por
exemplo, que o povo se comporta mal em grenais. Disseram que o povo é corrupto. Por um
natural escrúpulo, não quiseram ir mais longe. Pois eu não tenho escrúpulo.
O povo se comporta mal em toda a parte, não apenas no futebol. O povo tem péssimas
maneiras. O povo se veste mal. Não raro, cheira mal também. O povo faz xixi e cocô em escala
industrial. Se não houvesse povo, não teríamos o problema ecológico. O povo não sabe comer.
O povo tem um gosto deplorável. O povo é insensível. O povo é vulgar.
A chamada explosão demográfica é culpa exclusivamente do povo. O povo se reproduz
numa proporção verdadeiramente suicida. O povo é promíscuo e sem-vergonha. A
superpopulação nos grandes centros se deve ao povo. As lamentáveis favelas que tanto
prejudicam nossa paisagem urbana foram inventadas pelo povo, que as mantém contra os
preceitos da higiene e da estética.
Responda, sem meias palavras: haveria os problemas de trânsito se não fosse pelo
povo? O povo é um estorvo.
É notória a incapacidade política do povo. O povo não sabe votar. Quando vota,
invariavelmente vota em candidatos populares que, justamente por agradarem ao povo, não
podem ser boa coisa.
O povo é pouco saudável. Há, sabidamente, 95 por cento mais cáries dentárias entre o
povo. O índice de morte por má nutrição entre o povo é assustador. O povo não se cuida.
Estão sempre sendo atropelados. Isto quando não se matam entre si. O banditismo campeia
entre o povo. O povo é ladrão. O povo é viciado. O povo é doido. O povo é imprevisível. O
povo é um perigo.
O povo não tem a mínima cultura. Muitos nem sabem ler ou escrever. O povo não viaja,
não se interessa por boa música ou literatura, não vai a museus. O povo não gosta de trabalho
criativo, prefere empregos ignóbeis e aviltantes. Isto quando trabalha, pois há os que preferem
o ócio contemplativo, embaixo de pontes. Se não fosse o povo nossa economia funcionaria
como uma máquina. Todo mundo seria mais feliz sem o povo. O povo é deprimente. O povo
deveria ser eliminado.
FONTE:http://guilhermedutra.blogspot.com.br/2007/09/o-povo-por-lus-fernando-verssimo.html

4) Um dos fatos que motivaram a produção do texto acima foi:
A) O mau funcionamento da economia brasileira.
B) A explosão demográfica.
C) Os problemas de trânsito.
D) O mau comportamento do povo nos estádios de futebol.
5) Sobre a repetição excessiva do termo “O povo” o texto, é correto afirmar que:
A) A repetição apenas deixa o texto deselegante, sem contribuir para a construção do seu
sentido.
B) A repetição reforça a ideia de que o povo é responsável pela maior parte dos problemas
atuais.
C) A repetição demonstra que o autor tem pouca instrução e, por isso, pertence ao chamado
“povo”.
D) A repetição é proposital, pois pretende reproduzir o discurso da classe dominante, tornando
o texto irônico.
6) Observando a análise sintática período “O povo é doido”, assinale a alternativa incorreta.
A) Trata-se de um período simples
B) O verbo “é” é um verbo de ligação.

2

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO – 04/2012 – DATA : 24/06/2012
CADERNO DE PROVA PARA O CARGO DE VETERINÁRIO
C) “Doido” pode ser considerado objeto direto do verbo “é”.
D) O sujeito dessa oração é “O povo” e o núcleo desse sujeito é “povo”.
7) Sobre a palavra “invariavelmente” é correto afirmar que:
A) Trata-se de uma palavra composta por aglutinação.
B) Deriva sufixalmente de “variável”.
C) Deriva prefixal e sufixalmente de “variável”.
D) Deriva prefixalmente de “variável”.
MATEMÁTICA
8) O valor da expressão 42 . [ 4 . ( 25 – 4 .
A) 10
B) 12
C) 24
D) 30

)–1]

63 é:

9) Ana comprou seu carro zero Km e vai pagá-lo em prestações mensais, durante 5 anos,
sendo que a primeira prestação é de R$ 600,00 reais. As prestações pagas num mesmo ano
são iguais e a cada ano, a prestação sofre um aumento de 20% relativo a prestação do ano
anterior. O total que Ana pagará pelo carro é de:
A) R$ 60.200,00
B) R$ 59.395,20
C) R$ 53.579,52
D) R$ 38.720,10
10) Se o PIB (Produto Interno Bruto) de um país em 2010 foi de 500 bilhões de dólares e se o
crescimento for de ordem cumulativa de 3% ao ano, qual será o PIB do país em 2030, em
bilhões de dólares? ( Dado: use a aproximação 1,0320 = 1,80).
A) 900
B) 950
C)1050
D)1100
11) Dadas as expressões algébricas:
(A) a2 + 6a + 9
(I) ( a + 3).( a – 3)
(B) a2 9
2

(C) a 6a + 9
(D) a2 + 4a + 3

(II) ( a + 3).( a + 1)
(III) ( a – 3)2
(IV) ( a + 3)2

Assinale a alternativa que relaciona corretamente as expressões com a sua forma fatorada:
A) A-IV ; B-I ; C-III ; D-II
B) A-IV ; B-II ; C-III ; D-I
C) A-II ; B-III ; C-IV ; D-III
D) A-I ; B-II ; C-IV ; D-III
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INFORMÁTICA
12 ) No Windows XP ,ao clicar no ícone
localizado na inicialização rápida o que ocorre?
A ) desliga o computador
B ) volta para tela anterior
C ) o Windows explorer é aberto
D ) Mostra a Área de trabalho
13 ) Sobre o vocabulário relacionado à Internet:
I- Browser é um computador ou software que serve para interligar duas ou mais redes
efetuando automaticamente o redirecionamento correto das mensagens de uma rede para
outra.
II- Download é o ato de transferir um arquivo do seu computador para um computador remoto
usando um protocolo de comunicação.
III- FAQ corresponde à expressão em inglês “Frequently Asked Questions” e consiste em um
texto que pretende responder, dentro de uma determinada matéria, a questões
freqüentemente formuladas pelos usuários.
IV- Firewall é uma medida de segurança implementada para limitar o acesso de terceiros a
uma determinada rede ligada à Internet.
Estão INCORRETAS:
A) Apenas I e II.
B) Apenas I, III.
C) Apenas III e IV.
D) Apenas II, IV.
14 ) Qual o dispositivo de Hardware que utilizamos para armazenar todos os arquivos salvos
em nossos computadores?
A) Processador.
B) Memória.
C) Disco Rígido (HD).
D) CD-ROOM.
15 ) Ao excluirmos um arquivo utilizando a opção SHIFT + DELETE, o que ocorre:
A) Os arquivos deletados são envidados para lixeira.
B) Os arquivos deletados são excluídos e uma copia é armazenada em Meus Documentos.
C) Não ocorre nada.
D) Os Arquivos são excluídos definitivamente do computador.
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ESPECÍFICA
16)De acordo com o Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e da
Tuberculose Animal, é correto afirmar a respeito da vacinação contra brucelose:
( )É obrigatória à vacinação de todas as fêmeas das espécies bovina e bubalina, na faixa
etária de três a oito meses.
( )A marcação das fêmeas vacinadas é obrigatória, utilizando-se ferro candente, no lado
direito da cara, com um V
(
)A vacinação será efetuada sob a responsabilidade técnica de médico veterinário
cadastrado, utilizando dose única de vacina viva liofilizada, elaborada com amostra 19 de
Brucella abortus (B19)
( )É proibida a utilização da vacina B19 em machos de qualquer idade e em
fêmeas com idade superior a oito meses.
a)
b)
c)
d)

V;V;V;F
V;F;V;V
V;F;V:F
V;V;V;V

17) De acordo com o Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e da
Tuberculose Animal é correto afirmar sobre o diagnostico indireto de Brucelose:
A) Deverão ser submetidas ao teste fêmeas com idade igual ou superior a 12 meses, vacinadas
entre três e oito meses de idade;
B) Fêmeas submetidas a testes sorológicos de diagnóstico para brucelose no
intervalo de 15 dias antes do parto até 15 dias após o parto deverão ser retestadas entre 30 a
60 dias após o parto.
C) O teste do 2-Mercaptoetanol (2-ME) será utilizado como teste de rotina , e animais não
regentes serão considerados negativos.
D) O teste do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) será utilizado como
teste confirmatório em animais reagentes ao teste Acidificado Tamponado , realizado por
laboratório credenciado ou laboratório oficial credenciado.
18) Sobre a febre aftosa assinale o que for correto:
A) A Febre Aftosa é transmitida pelo Enterovirus, pertencente à família dos Picornaviridae. Seu
genoma é constituído por uma única molécula de RNA. Foi demonstrado como agente
etiológico da febre aftosa em 1897 por Loeffler e Frosch.
B) São conhecidos 7 (sete) tipos diferentes deste agente infeccioso, como o O; C; A; SAT 1; SAT
2; SAT 3 e Ásia 1, cepas estas que não apresentam imunidade cruzada entre si. No Brasil os
tipos encontrados são os A, O, e SAT 1. O agente apresenta grande tendência a mutações que
originaram numerosos subtipos e centenas de cepas diferentes, mas com certo grau de
proteção cruzada.
C) O vírus pode causar a doença em bovinos, ovinos, caprinos e suínos e equinos. O animal
infectado elimina o vírus por todas as secreções e excreções (saliva, sêmen, leite, urina e
fezes), contaminando o meio ambiente. Os títulos mais altos do vírus se encontram no líquido
das vesículas e no epitélio das lesões.
D) O vírus da febre aftosa é lábil em pH ácido (menor que 6) e alcalino (maior que 9), é sensível
aos desinfetantes químicos como carbonato de sódio a 4%, formol a 10%, hidróxido de sódio
2% (soda cáustica) e meios físicos como calor, radiação ultravioleta, ionização por raios gama e
luz solar.
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19) Com relação a Tristeza Parasitária Bovina, assinale a alternativa correta:
( ) Denomina-se tristeza parasitária bovina (TPB), o complexo de enfermidades causadas por
agentes etiológicos distintos, porém com sinais clínicos e epidemiologia similares: babesiose e
anaplasmose, transmitidas exclusivamente pelo carrapato
Ripicephalus microplus.
Caracteriza-se por hipertemia, anemia, hemoglobinúria, icterícia, anorexia, hemaciação e alta
mortalidade em bovinos sensíveis.
( ) A TPB compreende duas enfermidades: a babesiose, causada pelos protozoários Babesia
bovis e Babesia bigemina, e a anaplasmose causada pela rickettsia Anaplasma marginale.
Ambas apresentam alta morbidade e baixa mortalidade.
( ) O ciclo do carrapato R. microplus tem duração de no mínimo 18 dias, tempo máximo de 35
dias e tempo médio de 21 dias.
( ) Com relação ao tratamento a medicação específica para a babesiose são os derivados da
diamidina e para anaplasmose os antibióticos a base de oxitetraciclinas. No caso de não se
saber se é babesiose ou anaplasmose, utilizar os dois medicamentos ou o dipropionato de
midocarb, que tem ação nas duas doenças.
A) V;V;V;V
B) V;F;F;V
C) F;F;V;V
D) F;F;F;V
20) Com relação à Tecnologia de Produtos de Origem Animal, assinale a alternativa correta:
a. Os produtos de salsicharia não embutidos são produtos migrados ou picados, nem sempre
tratados por sais de cura, contendo nitrito e/ou nitrato, crus ou cozidos. São exemplos:
galantinas, roladas, bolos de carne e, ainda, hambúrgueres, quibes, almôndegas, etc.
b.Nos produtos de salsicharia embutidos de massa cozida a seco o cozimento é rápido, a seco,
em estufas. Exemplo: mortadelas, salsichas.
c. Os produtos de salsicharia embutidos de massa escaldada, o cozimento é lento, por imersão
de água quente. Exemplos: morcelas, pastas ou patês.
d. Os de salsicharia de massa crua ou semi-crua são classificados em e categorias:
Dessecados(dessecação parcial), maturados. Ex: Paio, alguns tipos de lingüiça; Brandos( menor
grau de dessecção). Ex:salames tipo italiano e milano; Frescais: de consumo imediato e de
guarda sob refrigeração. Ex: linguiças diversas.
21) Com relação a epidemiologia veterinária assinale a alternativa correta sobre os fatores
determinantes relacionados ao agente da doença:
A) Infectividade: capacidade de um agente infeccioso de causar doença num hospedeiro em
termos de frequência e severidade.
B) Virulência: capacidade do agente da doença em estabelecer-se no Hospedeiro.
C) Patogenicidade: Particularidade de um agente de doença de conhecida virulência de
produzir doença em um conjunto (variado) de hospedeiros num conjunto (variado) de
condições ambientais.
D) todas as alternativas estão corretas
22) As técnicas de aplicação da fumaça em produtos cárneos, hoje favorecidas com as
câmaras de fumagem, que permitem uma virtual automação da operação nos mais diversos
graus programáveis, de acordo com o produto a defumar; dispõe de gradações de calor que
permitem a distinção entre a defumação a frio, a quente e a temperada. Quanto as técnicas
de defumação, assinale a alternativa correta:
A) Na defumação a quente não se espera o efeito conservador do calor mas a ação da própria
fumaça e da temperatura que entretenham a maturação.
B) A defumação a frio é a mais usada em produtos curados.
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C) Fumaça temperada é uma defumação moderadamente quente, à temperatura em torno de
60°C, porém tem ação mais curta, sendo que o prazo de vida comercial depende do nível de
desidratação.
D)Na aplicação da fumaça líquida por imersão, mediante o veículo da água ou do óleo
comestível, o produto cárneo é umedecido em sua superfície. O processo é de aplicação mais
fácil, porém é tido como inferior aos convencionais, tanto no teor de aroma como em termos
de proteção.
23) Com relação aos agentes de toxinfecções alimentares, assinale a alternativa correta:
A) Staphylococcus aureus: é considerado um dos mais freqüentes causadores de surtos de
toxinfecção, devido ao importante papel desempenhado pelos manipuladores, durante as
diferentes etapas de processamento dos alimentos, somando aos riscos de contaminação das
matérias – primas desde sua origem e às temperaturas inadequadas de conservação. As
bactérias são habitantes usuais, da pele, das membranas mucosas, do trato respiratório
superior e do intestino do homem. É responsável por considerável proporção de infecções
humanas, é de alta patogenicidade.
B) Clostridium perfrigens: Causa uma diarreia conhecida como disenteria bacilar. São causa de
doenças diarréicas no homem resultantes de uma inflamação aguda do trato intestinal. A
transmissão ocorre primariamente pessoa a pessoa, pela via fecal – oral, através da
contaminação da água e dos alimentos. Uma fonte de disseminação na natureza são doentes
na fase aguda da infecção e os convalescentes com sintomas clínicos atípicos, os quais
eliminam a bactéria nas fezes; o estado de portador pode persistir por vários meses.
C) Shiguella spp: está associado a quadros diarréicos no homem, é reconhecido
como um dos agentes mais freqüentemente envolvidos em surtos de toxinfecções
alimentares, ficando atrás da salmonela. Este organismo é agrupado em cinco tipos
identificados de A a E, de acordo com as enterotoxinas produzidas. Os tipos A, C e D são
patogênicos para o homem, enquanto que os animais são suscetíveis aos tipos B a E,
possivelmente, ao tipo A.
D) A e C estão corretas.
24) São doenças de notificação compulsória segundo a OIE:
( )bovinos: Encefalopatia Espongiforma bovina; Tuberculose; Diarréia Viral Bovina – DBV;
Pleuropneumonia contagiosa bovina;
( )Equinos: Peste equina; Mormo; Encefalomielite equina; Anemia Infecciosa;
( )Aves: Doença de Marek; Influenza Aviária; Newcastle; Tifo aviário;
( )Suinos: Peste Suína Clássica; Cisticercose Suína; Síndrome Reprodutiva e Respiratória dos
Suínos (PRRS); Doença vesicular dos suínos;
A) F; V; V; F
B) V; V; V; F
C) V; V; V; V
D) V. F; F; V
25) Com relação as doenças que acometem as aves, assinale a opção correta:
A) Doença de Gumborro, ou, Doença Infecciosa da Bursa, é uma doença de notificação
obrigatória, é considerada uma zoonose, de alta transmissibilidade, de baixa morbidade e alta
mortalidade.
B) Doença de Marek Doença é uma doença linfoproliferativa, causada por um herpesvírus e
caracterizada pela infiltração de células em um ou mais nervos periféricos, gônadas, íris,
vísceras, músculos e pele. A galinha é o hospedeiro natural desta doença, sendo rara em
outras espécies.
C) Doença de Newcastle é uma enfermidade altamente contagiosa que afeta galinhas e outras
espécies aviárias em todo o mundo. Faz parte do Programa Nacional de Sanidade Avícola
(PNSA); de notificação obrigatória, possui baixa morbidade, alta mortalidade, é uma zoonose.
D) todas as alternativas estão corretas
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26) Com relação aos microorganismos do leite, assinale a alternativa correta:
A) Em relação as bactérias gram positivas, incluiem-se as bactérias lácticas, os micrococos e
estafilococos, as enterobactérias, as bactérias esporuladas e outros representantes
patogênicos.
B) As bactérias lácteas tem grande importância no caso do leite e produtos lácteos. Pertencem
a esse grupo as famílias Lactobacillaceae e Streptococcaceae.
C) Os estafilococos são anaeróbias estritas; provocam fermentação acidificante da glicose com
diminuição acentuada do pH.
D) As bactérias esporuladas não resistem a tratamentos térmicos elevados.
27) Com relação aos fungos utilizados para produção de queijos, assinale a alternativa
correta:
A) Penicillium raquefortti- é utilizado em associação com outras bactérias e mofos para a
produção de queijos mofados e outros tipos suíços.
B) Penicillium casei- é utilizado na produção de queijos mofados azuis como: Raquefort,
Gorgonzola, etc; contribui para sua maturação, sabor e aroma característicos.
C) Penicillium camemberti, P.caseicolum, P. album- são usados na elaboração de queijos
mofados brancos, como: Camembert, Brie
D) todas as alternativas estão corretas
28) O leite cru é considerado “hígido” quando, no ato de sua coleta ou no momento de sua
utilização artesanal, atende às seguintes exigências:
A) flora microbiana total ≤ 100000 UFC/ml, células somáticas ≤ 300000 UFC/ml
B) Staphylococcus aureus ≤ 1000 UFC/ml, Escherichia coli ≤ 1000 UFC/ml
C) Salmonella: ausência/ 1000 ml, Streptococcus β: ausência/ 0,1 ml
D) todas as aternativas estão corretas
29) Com relação as Provas de Peroxidase e Fosfatase, assinale a alternativa correta:
A) No leite Cru a Fostatase é positiva e a Peroxidase negativa.
B) No leite Pasteurizado a Fosfatase é negativa e a Peroxidase positiva.
C) No leite UHT a Fosfatase positiva e a Peroxidase positiva.
D) todas as alternativas estão corretas
30) Com relação ao processo de pasteurização do leite, assinale a alternativa correta:
A) Na pasteurização todos dos fungos, leveduras, e microorganismos patogênicos são
destruídos.
B) Na pasteurização lenta, ocorre um processo contínuo, com baixas temperaturas em um
longo período de tempo.
C) O processo de pasteurização lenta sofre poucas alterações externas.
D) Na pasteurização rápida, ocorre um processo contínuo, com um rápido aumento da
temperatura, em um curto período de tempo.
31) Com relação aos testes de acidez do leite assinale a alternativa correta:
A) Teste do alizarol: é uma prova quantitativa.Determinação rápida e aproximada de acidez do
leite por calorimetria.
B) Teste do álcool: é uma prova rápida que permite medir a acidez do leite ao calor.
C) Teste de Dornic: é uma prova qualitativa. Tem como função neutralizar a acidez do leite.
D) Todas as alternativas estão corretas
32) Com relação aos métodos de análise microbiológica do leite, assinale a alternativa
correta:
A) Contagem bacteriana total (CBT) ou contagem global: é a contagem do número de colônias
presentes em dada amostra de leite, previamente incubada a 13°C por 18 horas.
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B) Incubação preliminar (IP): consta da incubação prévia da amostra bruta a 32°C por 48 horas
e posterior processamento de acordo com a metodologia para CBT.
C) Contagem de coliformes (CC): envolve a cultura do leite em meio Violet blue bile Agar,
incubando-se a amostra por 24 horas a 32°C.
D) Contagem do leite pasteurizado (CTLP): neste teste o leite é aquecido a 63°C por 60 minutos
e, posteriormente processado de acordo com a mesma técnica do CBT.
33) Com relação as linhas de inspeção “post mortem” de bovinos, assinale a alternativa
correta:
A) linha C: exame do conjunto cabeça e língua
B) linha D: exame do trato gastro intestinal- baço- pâncreas- vesícula urinária- útero
C) linha E: exame dos pulmões- coração
D) Linha F: exame do fígado
34) Com relação ao Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e da
Tuberculose Animal, é correto afirmar sobre o diagnóstico indireto de tuberculose:
A) O teste cervical simples (TCS) pode ser utilizado como teste de rotina, exclusivamente em
estabelecimentos de criação especializados na pecuária de corte.
B) O teste da prega caudal (TPC) é o teste de rotina recomendado.
C) O teste cervical comparativo (TCC) é o teste confirmatório utilizado em animais reagentes
aos testes de rotina. É também recomendado como teste de rotina para estabelecimentos de
criação com ocorrência de reações inespecíficas, estabelecimentos certificados como livres e
para estabelecimentos de criação de bubalinos, visando garantir boa especificidade
diagnóstica.
D) Todas as afirmativas estão corretas.
35) De acordo com a Inspeção Industrial e sanitária de carnes e derivados, é proibida a
matança em comum de animais que no ato de inspeção “ante- mortem”, sejam suspeitos
das seguintes zoonoses:
A) Artrite Infecciosa; Babesioses; Bruceloses; Carbunculo hemático
B) Carbúnculo sintomático; Coriza Gangrenosa; Gangrena gasosa; Mormo
C) Pasteureloses; Tétano; Tuberculose; Raiva
D) Todas as alternativas estão corretas
36) Com relação a mastite bovina, assinale a alternativa correta:
A) A mastite pode ser dividida em dois grandes grupos, quanto a sua forma de manifestação.
A clínica e a subclínica, sendo que a clínica apresenta uma prevalência maior que a subclínica.
A mastite também pode ser dividida quanto ao agente causador em contagiosa e ambiental.
B) A mastite contagiosa caracteriza-se por apresentar alta incidência de casos clínicos e baixa
incidência de casos subclinicos, geralmente de longa duração ou crônicos.
C) A mastite contagiosa é transmitida quase que exclusivamente durante a ordenha. Para que
haja a transmissão, é necessário que exista um elemento de ligação entre um quarto
infectado e um quarto sadio. Na maioria das vezes, esses “vetores” são: mãos do ordenhador,
pano/ esponja para secagem dos tetos.
D) A mastite ambiental é causada por agentes que vivem preferencialmente no habitat da
vaca, em locais que apresentam esterco, urina, barro e camas orgânicas. Esse tipo de mastite
caracteriza-se pela alta incidência em casos subclinicos e baixa incidência em casos clínicos,
geralmente são de curta duração, frequentemente com manifestação aguda e com maior
concentração no monentos pré e pós-parto imediato.
37) Com relação as doenças dos suínos, assinale a alternativa correta:
A) Parvovirose Suína: é uma doença do trato digenstório, causada pelo parvovirus.Prevenção
através de vacinas.
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B) Pasteurelose: é uma doença do aparelho respiratório, causada pelo Pasteurella(P.)
multocida é o agente. Não existe tratamento e a prevenção é através da vacinação e do
manejo correto.
C) Circovirose: é uma doença causada pelo circovírus do tipo2 (CPV2), o que causa a síndrome
multisistêmica do definhamento do leitão desmamado.
D) Doença de Aujeszky: é uma doença altamente contagiosa, causada pelo Lyssavirus, afeta o
sistema nervoso e ocasionalmente o trato respiratório. Não existe tratamento, porém os
animais podem ser vacinados.
38) Com relação à suinocultura, assinale a alternativa correta:
A) As metas na reprodução de suínos visam maximizar o número de leitões nascidos
vivos/porca/ano; diminuir a mortalidade pré desmame (menor que 8% dos leitões nascidos
vivos); aumentar a eficiência na vida produtiva (maior que 5 leitegadas/porca/vida produtiva).
B) Um apropriado programa de alimentação é aquele que maximize o número de leitões;
diminua o peso individual dos leitões; maximize o número de leitegadas/porca/ano; maximize
a produção de leite da porca; otimize a longevidade da porca.
C) Condições para a Marrã iniciar na reprodução é com idade mínima de 180 dias e peso
mínimo de 100 Kg.
D) Para nutrição da Marrã de reposição deve-se alimentar igual aquelas de abate.
39) Com relação à avicultura de produção de poedeiras, assinale a alternativa correta:
A) As aves em produção apresentam, crista e barbela pequenas, secas, cor vermelha clara ou
amarelada; cloaca larga, forma oval, sem pigmentação e úmida.
B) As aves em produção apresentam, crista e barbela grandes, elásticas e de cor avermelhada;
cloaca larga, forma oval, sem pigmentação e úmida.
C) As aves em produção apresentam, crista e barbela grandes, elásticas, e de cor avermelhada;
cloaca estreita, forma circular, amarela e seca.
D) As aves em produção apresentam, crista e barbela pequenas, secas, cor vermelha clara ou
amarelada; cloaca estreita, forma circular, amarela e seca.
40) Com relação à ovinocultura e o manejo de ovelhas, assinale a alternativa correta:
A) A estação de monta ideal é de 4 a 6 semanas, podendo atingir 8 semanas.
B) A lactação pode atingir até meses, no entanto convém trabalhar com desmama aos 2
meses, se possível com um mês, deve-se evitar ao máximo o desmame natural a campo (6
meses) por ocasionar um grande desgaste a ovelha.
C) Manejo de luz quando necessário: deixar as ovelhas e o carneiro na luz natural das 8 às 16
horas, após isto serão conduzidos para um galpão totalmente escuro, dentro de 18 a 25 dias
apresentarão cio.
D) Todas as alternativas estão corretas.
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