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Caderno
de Prova

março

24

24 de março
das 14 às 18 h
4 h de duração*
40 questões

Médico

S18 Veterinário
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(10 questões)
2. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.

Texto

a. (

Financial Times é um jornal publicado em Londres
e tido como referência internacional para o mundo
das finanças. Em artigo sobre temas monetários de
nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso
hábito de contornar regras ou convenções “por táticas
altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo
o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (Visor,
p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse
jeitinho: “Se você não tem ingressos para um show ou
não passou na prova de habilitação para dirigir, não se
preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

b.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense
nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das
furadas de fila no supermercado, no restaurante ou
no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não
devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia
em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá
porque os jornalistas do Financial Times têm razão”.

c.
d.
e.

3. Analise as afirmativas abaixo.
1. Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
2. Ofício é a correspondência oficial que visa a
assuntos de interesse de um órgão público;
formaliza a comunicação com dirigentes e
demais autoridades de outras instituições,
públicas ou privadas.
3. Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não
chegou as vossas mãos.
4. Está correta a frase: Existe, naquela cidade,
1,5 milhão de funcionários públicos.
5. Está correta a frase: Não havendo empecilho
em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Em “aquela publicação explicou” a expressão
sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
b. ( ) Em “naquele dia em que o trânsito estava
engarrafado” a expressão sublinhada refere-se
a 20/01.
c. ( ) Em “corrupções comuns no nosso dia a dia”
subentende-se que diariamente todos os
brasileiros se submetem à corrupção.
d. ( X ) Gramaticalmente há problema de regência,
em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído
por as.
e. ( ) Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus
leitores”, haverá acento de crase antes do
pronome (à suas leitoras).

) Em “referência internacional para o mundo
das fianças” há ideia de condição.
( ) A expressão “sobre temas monetários” equivale
a “assuntos de interesse econômico e social”.
( ) A expressão sublinhada de “explicou a seus
leitores” equivale a explicou-os.
( ) Em todo o texto as aspas foram empregadas
segundo a mesma regra gramatical.
( X ) Na expressão “não se preocupe” o pronome
jamais poderá ser posposto ao verbo (não
preocupe-se).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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4. Assinale a alternativa que apresenta relação entre
a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.
a. ( X ) “em que o trânsito estava engarrafado”
= duração prolongada no passado.
b. ( ) “Acrescentou o DC” = duração interrompida
no passado.
c. ( ) “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’ ” = fato passado,
anterior a outro fato passado.
d. ( ) “Você entenderá” = fato que talvez aconteça,
num futuro incerto.
e. ( ) “tido como referência internacional” = fato
hipotético, ocorrido no momento presente.

Atualidades

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de
acontecimentos como desastres ambientais, conflitos
armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos
relevantes.
Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos,
analise as afirmativas abaixo:
1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União
Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste
dos Estados Unidos, se transformou em uma
supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças
ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência,
ainda que não se tivesse a dimensão real de
sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o
então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por
muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou
pelos mais radicais, como o fim do mundo,
previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

5. Analise a frase do texto:
“Você entenderá porque os jornalistas do
Financial Times têm razão”.
Assinale a alternativa correta em relação à frase do
texto.
a. ( ) Nessa frase há ideia de concessão.
b. ( ) A expressão “porque” inicia oração com ideia
de condição.
c. ( ) A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
d. ( X ) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento
gráfico.
e. ( ) Colocando no plural o pronome de “Você
entenderá”, a forma verbal passa a ser
“entenderiam”.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe,
também conhecida como Primavera Árabe, e seus
desdobramentos, assinale a alternativa correta.
a. ( ) O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o
Exército Livre da Síria (ELS), força militar que
atua como promotora da implantação da
democracia e da liberdade do povo sírio.
b. ( ) A queda do ditador Saddam Hussein no
Iraque assinala o início das manifestações
populares em favor da democracia, liberdade
e igualdade difundidas pelo mundo árabe
através das redes sociais.
c. ( ) A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos
Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com
o apoio de tropas americanas e israelenses.
d. ( ) No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se
deu através de sua deposição e consequente
execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos
revolucionários egípcios.
e. ( X ) Dentre os ditadores que foram depostos
em virtude da Primavera Árabe figuram
Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni
Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de
cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído
a ele ser o guardião da Constituição da República
Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de
novembro de 2012, tomou posse o novo presidente
do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade
brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:
“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin
Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens
seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se
hoje que os sonhos não inventam.”
Adaptado de: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/
2012/11/.html

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Celso de Mello.
Gilmar Mendes.
Joaquim Barbosa.
Ricardo Lewandowski.
Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012
com decréscimo de –4,74% se comparadas ao ano
anterior, fato este que também pode ser observado na
atividade exportadora catarinense que apresentou um
desempenho inferior ao de 2011 em –0,53%, segundo
relatório emitido pela Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina.
Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as
afirmativas abaixo:
1. A carne de frango e suas miudezas foram os
produtos mais exportados neste período.
2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos
catarinenses de origem animal, por parte do
governo deste país.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com
sua desativação prevista pelo governador Raimundo
Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local
escolhido para o novo complexo penitenciário que
receberá os presos do regime fechado vem suscitando
uma batalha judicial entre autoridades do município
escolhido, que são contra a instalação da penitenciária,
e o governo do Estado.
O novo complexo penitenciário está previsto para ser
construído na cidade de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Indaial.
Imaruí.
Laguna.
Imbituba.
Ibirama.

Página 5

Secretaria Municipal de Administração e Previdência

Conhecimentos Específicos
11. Identifique os conceitos abaixo utilizados em epidemiologia, relacionando corretamente as colunas 1 e 2.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.

Patogenicidade do agente
Virulência
Dose infectiva
Reservatório de um agente

Coluna 2
( ) é o seu habitat natural e pode incluir humanos, animais e fontes ambientais.
( ) é uma medida de gravidade da doença; pode
variar de muito baixa a muito alta.
( ) é a quantidade requerida para causar infecção
em um indivíduo suscetível.
( ) é a capacidade de produzir uma doença; é
medida dividindo-se o número de pessoas
que desenvolveram a doença clínica pelo
número de pessoas expostas à infecção.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–2–3–4
1–3–2–4
4–1–3–2
4–2–3–1
4–3–2–1

12. Assinale a alternativa que representa em quais
espécies o aborto e a ocorrência de problemas reprodutivos são sintomas comuns de leptospirose levando
a consideráveis perdas econômicas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Bovinos e equinos
Bovinos e suínos
Suínos e equinos
Caninos e suínos
Caninos e bovinos
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(30 questões)

13. A situação epidemiológica atual em Santa
Catarina sinaliza para o risco iminente da ocorrência
de casos autóctones de Dengue em nosso território,
inclusive no Município de Florianópolis. A persistência
de focos do Aedes aegypti, associada à presença de
casos positivos provenientes de outros estados significa elevado risco de uma provável transmissão local,
podendo acontecer situação de surto ou mesmo epidemia de grandes proporções.
Assinale a alternativa que não corresponde às orientações para a população para o combate ao mosquito.
a. ( ) Mantenha as lixeiras tapadas.
b. ( ) Coloque cimento nos cacos de vidro nos muros.
c. ( X ) Remova a água acumulada em plantas, como
as bromélias, uma vez ao mês.
d. ( ) Encha de areia os pratinhos dos vasos das
plantas.
e. ( ) Lave com escova e sabão, principalmente
por dentro, os utensílios usados para guardar
água em casa, como jarras, garrafas, potes,
baldes, etc.

14. Com relação aos aspectos clínicos da Leishmaniose
canina, assinale a alternativa incorreta.
a. ( X ) O período de incubação varia de 15 a 21 dias,
tornando necessária a intervenção rápida do
profissional de saúde.
b. ( ) Os padrões dermatológicos possíveis são
comuns a várias dermatopatias, dificultando o
diagnóstico clínico.
c. ( ) Os sinais mais comuns associados ao envolvimento visceral são a perda de peso e a redução da atividade.
d. ( ) Geralmente a perda de peso mais profunda
ocorre secundariamente à insuficiência renal
induzida por complexo imune.
e. ( ) O envolvimento ocular pode ser evidenciado
na forma de conjuntivite e, menos comumente, ceratite, uveíte anterior e panoftalmite.
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15. A tuberculose (TB) nas prisões constitui um
importante problema de saúde, especialmente nos
países de alta e média endemicidade. A frequência de
formas resistentes e multirresistentes é também particularmente elevada nas prisões e está relacionada ao
tratamento irregular e à detecção tardia de casos de
resistência.
Assinale a alternativa que apresenta fatores que contribuem para a alta endemicidade da tuberculose na
população privada de liberdade.
a. ( ) Exposição frequente ao M.tuberculosis em
ambiente aberto.
b. ( X ) Uso de drogas, maior prevalência de infecção
pelo HIV.
c. ( ) Menor frequência de tratamento anterior para
TB.
d. ( ) Facilidade de acesso aos serviços de saúde e
maior oportunidade de diagnóstico e tratamento da TB.
e. ( ) População idosa, predominantemente masculina, de baixa escolaridade, oriunda de comunidades desfavorecidas com maior ocorrência
de TB.

16. No ano de 2010, o Centro de Controle de
Zoonoses do município de Florianópolis identificou,
através de estudos epidemiológicos, 13 casos positivos de Leishmaniose Visceral Canina (LVC), com foco
inicial na localidade do Canto dos Araçás. Embora
os estudos não tenham identificado qual espécie de
vetor foi responsável pela transmissão do agente etiológico, sabemos que algumas medidas preventivas
devem ser tomadas, dentre elas o combate aos insetos
transmissores.
Assinale a alternativa que apresenta as duas espécies
de vetores que mais estão relacionadas à transmissão
da Leishmaniose Visceral Canina no Brasil.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia cruzi
Lutzomyia braziliensis e Lutzomyia chagasi
Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia braziliensis
Lutzomya infantum e Lutzomyia braziliensis
Lutzomyia chagasi e Lutzomyia cruzi

17. O Conselho Federal de Medicina Veterinária
(CFMV) entende por programas de educação em
saúde, guarda responsável e esterilização com a finalidade de controle populacional, o método de trabalho
caracterizado pela mobilização coletiva, programada,
que envolve a realização de procedimentos de esterilização de cães e gatos (machos e fêmeas), em local e
espaço de tempo pré-determinados, sempre precedidos por ações concomitantes de educação em saúde e
guarda responsável, ou associados a elas.
Com relação aos programas de Controle Populacional
de Cães e Gatos, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os Programas com a finalidade de controle
populacional deverão ter por base o fluxo de
esterilizações, e não a Educação em Saúde e
Guarda Responsável.
( ) Os procedimentos de contracepção em
cães e gatos não poderão ser realizados em
Unidades Móveis.
( ) O encaminhamento das ocorrências de urgência e/ou emergência, que não possam ser
resolvidas no local, são de responsabilidade
do proprietário do animal.
( ) As instalações mínimas para a realização do
Programa são: local para recepção dos responsáveis pelos animais, sala de cirurgia e
sanitários para uso da equipe e do público.
( X ) A perfeita realização dos procedimentos pré,
trans e pós-operatórios devem ser prioridade
do Programa, tendo importância secundária o número de intervenções por fase do
procedimento.

18. Assinale a alternativa correta com relação ao uso
do propofol em cães.
a. ( X ) Pode ocasionar depressão respiratória e
apneia, de modo semelhante ao tiopental.
b. ( ) Possui um longo período de ação, proporcionando analgesia por cerca de 90 minutos.
c. ( ) Demora a atingir elevadas concentrações no
Sistema Nervoso Central.
d. ( ) É altamente hidrossolúvel, promovendo uma
rápida recuperação anestésica.
e. ( ) Pode ser utilizado até 21 dias após a abertura
da ampola, quando mantido à temperatura
de 2 a 8°C.
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19. Devido à elevada letalidade, a raiva é considerada uma das zoonoses mais temidas pelo homem,
exigindo constante vigilância epidemiológica. Em
Santa Catarina, segundo informações da Diretoria de
Vigilância Epidemiológica (informativo Ano V, no 1/07),
o último caso de raiva humana ocorreu em 1981. No
entanto, exames laboratoriais de materiais encefálicos oriundos de animais revelaram que o vírus rábico
ainda está presente em nosso meio, atingindo principalmente bovinos e equinos, demonstrando que é
preciso manter cuidados permanentes.

21. De acordo com a Lei Complementar 239 de 2006,
do município de Florianópolis, a Vigilância em Saúde
englobará todo o conjunto de ações capazes de investigar, prevenir, diminuir ou eliminar riscos à saúde,
provenientes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços relacionados,
direta ou indiretamente, com a saúde, destacando-se:
1. proteção do ambiente, nele incluídos os
ambientes e os processos de trabalho e defesa
do desenvolvimento sustentável.
2. saneamento básico.
3. alimentos, água e bebidas para consumo
humano.
4. sangue e hemoderivados.
5. radiações de qualquer natureza.
6. controle da rede de frios, utilização de
imunobiológicos.
7. pesquisas com células-tronco e transplantes
de órgãos e tecidos.
8. acidentes com produtos tóxicos e animais
peçonhentos ou venenosos.

Identifique abaixo as formas conhecidas de transmissão da raiva:
1. Mordedura, arranhadura ou lambedura de
animais contaminados.
2. Via aerógena em profissionais que trabalham
em cavernas.
3. Via aerógena em profissionais que trabalham
em laboratórios.
4. Transplante de órgãos em humanos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

20. Assinale a alternativa que apresenta a droga que,
quando utilizada isoladamente em cães, não constitui
tratamento adequado para o combate ao agente etiológico da larva migrans visceral.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Pirantel
Febendazole
Praziquantel
Albendazole
Mebendazole
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 8.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4, 7 e 8.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

22. Assinale o sintoma que não corresponde a uma
apresentação clínica característica do Mormo em suas
diversas formas.
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

e. (

Estertores pulmonares
Secreção ocular purulenta
Descarga nasal mucopurulenta espessa
Lesões nasais e cutâneas ulcerativas ou
nodulares
) Linfonodos submaxilares aumentados e
edematosos
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23. A Região Sul da ilha de Florianópolis é uma das
maiores produtoras de ostras e mariscos do país. No
final de 2012 os órgãos ambientais detectaram o
possível vazamento de um óleo isolante que contem
uma substância chamada ascarel. A suspeita da contaminação da área com esse produto levou à interdição
da atividade de maricultura em toda área próxima ao
possível local do vazamento e nos municípios vizinhos,
ocasionando grandes prejuízos aos maricultores.
Assinale a alternativa que não representa um Produto
de Origem Animal cultivado comercialmente no
Litoral Catarinense nas últimas décadas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Perna perna
Crassostrea gigas
Nodipecten nodosus
Limnoperna fortunei
Crassotrea rhizophorae

25. Após várias crianças apresentarem sintomas de
intoxicação, a Secretaria de Saúde e a Secretaria da
Agricultura interditaram uma fábrica de leite no município de Biguaçu, em outubro de 2012. O problema
identificado foi a contaminação por nitritos em lotes
de leite pasteurizado, ocasionando intoxicação em
mais de 20 crianças. Por precaução a vigilância sanitária proibiu a venda de todos os produtos da marca.
Com relação aos diversos tipos de leite, assinale a
alternativa correta.
a. (
b.
c.

d.

24. Com relação ao manejo de bovinos, assinale a
alternativa incorreta.
a. ( ) Os exames de fezes periódicos tanto para
parasitas intestinais como para pulmonares
são importantes.
b. ( ) Os bezerros de rebanhos de corte recém-nascidos devem receber uma quantidade adequada de colostro fresco dentro de poucas
horas após o nascimento e ao menos pelos
primeiros 3 dias.
c. ( ) A prevenção da contaminação fecal do alimento e apetrechos relacionados consiste em
um conceito de manejo básico que minimiza
os problemas com parasitas internos e outras
doenças, tais como a paratuberculose.
d. ( ) O supercrescimento do casco ocorre tanto
quando os animais estão confinados sobre
superfícies que não desgastam a sola do
casco, como quando estão sob condições
extremamente secas, em que os cascos ficam
muito duros e não conseguem se desgastar.
e. ( X ) Nos rebanhos leiteiros em que a rotavirose
e a coronavirose constituem um problema
em bezerros de 2 a 6 meses de idade, a alimentação diária com colostro fermentado ou
armazenado, até cerca de seis meses de idade,
ajuda no controle dessas doenças.

e.

) Leite magro é o que apresenta teor de gordura inferior a 1% de gordura.
( ) Leite desnatado é aquele quase completamente isento de lactose.
( X ) Leite integral é o que apresenta o teor de gordura original, incluindo-se nesta classificação
os leites dos tipos “A” e “B”.
( ) Leite padronizado é o que apresenta teor de
gordura ajustado a 5% mediante aplicação
de técnica industrial permitida pela D.I.P.O.A.,
incluindo-se nesta classificação o leite do tipo
“C”.
( ) Leite UAT ou UHT (Ultra alta temperatura) é o
leite homogeneizado submetido durante 2 a
4 segundos a uma temperatura entre 180°C
e 190°C mediante processo térmico de fluxo
contínuo, imediatamente resfriado a uma
temperatura inferior a 32°C e envasado sob
condições assépticas em embalagens estéreis
e hermeticamente fechadas.

26. Quatro tipos de fatores desempenham um papel
na ocorrência das doenças. Todos podem ser necessários, mas raramente são suficientes para causar uma
doença em particular.
Assinale a alternativa que não representa um desses
fatores:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Fatores diagnósticos
Fatores reforçadores
Fatores precipitantes
Fatores predisponentes
Fatores capacitantes ou incapacitantes
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27. Assinale a alternativa incorreta em relação
aos Estabelecimentos de Armazenamento, de
Beneficiamento, de Fracionamento e de Venda de
Carnes.
a. ( ) A toda pessoa proprietária de/ou responsável
por açougue ou similar é vedado manter a
carne em contato direto com o gelo ou em
compartimento onde houver gelo
b. ( ) Toda pessoa proprietária de/ou responsável
por açougue ou similar somente pode armazenar, beneficiar, fracionar e vender carnes
de animais de abate, sendo vedada qualquer
atividade industrial ou o abate de animais nas
suas dependências
c. ( ) Toda pessoa proprietária de/ou responsável
por estabelecimentos de armazenamento,
beneficiamento, fracionamento e venda
de carnes somente pode fazê-los funcionar com o Alvará Sanitário, obedecidos os
requisitos do regulamento específico sobre
estabelecimentos industriais, comerciais e
agropecuários.
d. ( X ) Em açougue ou similar é permitida a venda
de carne moída, desde que preparada no
máximo uma hora antes de ser iniciada a sua
venda, em quantidade não maior do que
aquela que pode ser vendida em cinco horas,
devendo as sobras do dia serem inutilizadas.
e. ( ) Toda pessoa proprietária de/ou responsável
por açougue ou similar deve providenciar
para que as carnes e vísceras não permaneçam fora de refrigeração nem expostas, sem
proteção, a poeiras, insetos, outros animais, ao
manuseio por parte do comprador e a outras
contaminações.

28. Ao receber um animal com suspeita de Cinomose
no Canil Municipal, o profissional responsável pelo
encaminhamento do paciente deve levar em consideração alguns aspectos a respeito da possível transmissão da doença.
Sobre a transmissão do vírus da Cinomose, assinale a
alternativa incorreta.
a. (
b. (

) A fonte primária de transmissão é o aerosol.
) A maior oportunidade de disseminação ocorre
onde os animais são mantidos em grupos.
c. ( ) Os animais infectados eliminam o vírus em
todas as secreções e excreções corporais.
d. ( ) A eliminação viral geralmente cessa 1 a 2
semanas após a recuperação do animal; portanto, a transmissão do “ estado de portador”
não constitui um grande problema.
e. ( X ) O vírus é estável no meio ambiente, geralmente sobrevivendo mais do que seis meses
fora do hospedeiro. Ele é dificilmente destruído pela maioria dos desinfetantes.

29. Identifique as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) a respeito do manejo de equinos.
(

(

(

) Deve-se fornecer água limpa e fresca à vontade para todos os equinos. À medida que a
atividade física aumenta, aumenta também o
consumo de água.
) Se um equino estiver aquecido após o exercício, deve-se permitir acesso ilimitado à água.
Os cavalos aquecidos devem receber grandes
quantidades de água, até que esfriem. Esta
água deve ser fresca e limpa.
) Um equino não deve trabalhar de estômago
cheio, e se forem oferecidas 3 refeições por
dia, deve-se dividir a ração diária de forragem entre as refeições da manhã e da noite,
e devem-se oferecê-las pelo menos 1 a 2 h
antes do início do trabalho.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo:
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V
V–F–V
V–F–F
F–F–V
F–F–F
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30. A Rinotraqueite viral felina, também conhecida
como infecção pelo herpesvírus felino, é uma infecção
viral aguda do trato respiratório superior e conjuntiva
de gatos domésticos e exóticos. A moléstia é extremamente contagiosa, apresentando elevada morbidade
e mortalidade baixa a moderada.

32. Os princípios expressos no Código Sanitário de
Florianópolis disporão sobre proteção, promoção, investigação e preservação da saúde, no que se refere às atividades de interesse à saúde e ao meio ambiente, nele
incluído o do trabalho, e têm os seguintes objetivos:
1. assegurar condições adequadas à saúde, à
educação, à moradia, ao transporte, ao lazer e
ao trabalho.
2. promover a melhoria da qualidade do meio
ambiente, nele incluído o do trabalho, garantindo condições de saúde, segurança e bem-estar público.
3. assegurar condições adequadas de qualidade
na publicidade de bens de interesse à saúde,
4. assegurar condições adequadas para prestação de serviços de saúde e de interesse da
saúde.
5. promover ações visando o controle de doenças, agravos ou fatores de risco de interesse à
saúde.
6. assegurar e promover a participação da
comunidade nas ações de saúde.

Assinale a alternativa incorreta a respeito da transmissão dessa doença.
a. ( X ) A transmissão vertical de mães portadoras
aos seus gatinhos não ocorre devido à imunidade elevada no final da gestação e início da
lactação.
b. ( ) Durante a afecção aguda, grandes quantidades do vírus são eliminadas no corrimento
oral, nasal e ocular, mas nenhum vírus é eliminado pelas fezes ou urina.
c. ( ) O vírus pode ser transmitido por comedouros,
gaiolas, utensílios e roupas e mãos humanas
contaminadas.
d. ( ) Normalmente os gatos eliminarão o vírus
durante o período de 7 a 21 dias após a infecção, sendo que os gatos recuperados eliminarão o vírus intermitentemente em baixos
títulos, durante longos períodos.
e. ( ) A despeito de sua labilidade com relação às
condições ambientais, o vírus da rinotraqueíte
viral felina está bem adaptado à sobrevivência
na natureza.

31. Moléstia infecciosa piogranulomatosa de cães
e gatos, causada por um fungo dimórfico, que pode
ser transmitida aos humanos através da manipulação
de animais ou exsudatos infectados ou materiais
contaminados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4, 5 e 6.

Assinale a alternativa que corresponde à doença descrita no texto acima.

33. Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta de identificação do principal vetor
de transmissão para o homem das moléstias de
Leishmaniose, Erliquiose, Encefalomielite equina,
respectivamente.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Erlichiose
Brucelose
Esporotricose
Criptosporidiose
Campilobacteriose

( )
(X)
( )
( )
( )

Carrapatos, Mosquitos, Roedores
Flebotomos, Carrapatos, Mosquitos
Mosquitos, Fômites, Carrapatos
Mosquitos, Carrapatos, Fômites
Mosquitos, Reodores, Fômites
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34. De acordo com o estabelecido pela Lei complementar no 383, 26 de abril de 2010, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Após o nascimento, os cães, gatos, equinos,
muares e aves deverão ser registrados até o
segundo mês de idade.
b. ( ) Os animais recolhidos ou apreendidos sem
identificação deverão, obrigatoriamente, ser
sacrificados 15 dias após resgate.
c. ( ) Estarão isentos da taxa de registro eletrônico
os proprietários de animais: castrados, comprovado através de declaração do médico
veterinário; e os que possuam mais de cinco
animais.
d. ( X ) Todo munícipe que cria cães, gatos, equinos,
muares ou asininos com finalidade comercial,
para venda ou aluguel de animais, caracteriza-se proprietário de criadouro.
e. ( ) Todos os cães, gatos, equinos, muares e aves
existentes no município de Florianópolis
deverão, obrigatoriamente, ser registrados
com coleiras de identificação no órgão municipal responsável pelo Centro de Controle de
Zoonoses

35. Animal considerado praga nas regiões litorâneas
do país, o Achatina fulica ocasiona impacto na saúde
pois pode transmitir dois vermes que prejudicam a
saúde humana. No final de 2012 foi manchete nos
noticiários devido à alta proliferação em um bairro do
município de São José, Grande Florianópolis.
Assinale a alternativa correta que corresponde aos
vermes mais comumente transmitidos pelo Achatina
fulica, e que representam seu risco para saúde pública.
) Aelurostrongylus abstrusus e
Aelurostrongylus vasorum.
( X ) Angiostrongylus costaricensis e
Angiostrongylus cantonensis.
( ) Schistosoma mansoni e
Schistosoma hematobium.
( ) Echinococcus granulosus e Fasciola hepatica.
( ) Wuchereria bancrofti e Schistosoma mansoni.

a. (
b.
c.
d.
e.
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36. Um programa de controle de roedores deve ter
como base o diagnóstico do município ou parte dele
quanto à prevalência das espécies existentes, grau
de incidência de doenças por eles transmitidas, assim
como as condições socioeconômicas e sanitárias da
cidade em questão.
Ao caracterizar a área onde será desenvolvido o programa, identifique os itens correspondentes a dados
relevantes para a elaboração do projeto.
1. Área urbana e rural, número de distritos,
número de bairros e número de imóveis.
2. Índices pluviométricos.
3. Mercados de distribuição de alimentos.
4. Percentual de área saneada (água, lixo e
esgoto) e limpeza pública.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

37. Na rotina clínica, o profissional médico veterinário se depara constantemente com a necessidade de
prescrição de medicamentos antibióticos. Entretanto
sempre deve considerar a possível interação medicamentosa ao prescrever uma combinação de fármacos
de classes diferentes.
Assinale a alternativa que indica uma associação terapêutica que possui grande potencial de sinergismo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Cloranfenicol + Cefalexina
Metronidazol + Doxiciclina
Clindamicina + Metronidazol
Enrofloxacina + Cloranfenicol
Enrofloxacina + Doxiciclina

Prefeitura Municipal de Florianópolis

38. Identifique as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) com relação ao Código de Vigilância em Saúde
do município de Florianópolis, no que diz respeito às
zoonoses.
( ) Toda pessoa criadora ou proprietária de
animais deve cumprir os métodos prescritos pelos serviços de saúde, entre os quais
se inclui a requisição de animais, visando à
prevenção e ao controle das zoonoses, assegurado ao proprietário o conhecimento dos
resultados das análises.
( ) A pessoa é responsável pelos danos à saúde
humana causados por doenças de seus animais ou por mantê-los acessíveis a terceiros, ou
ainda por não haver cumprido, oportunamente,
os métodos prescritos na legislação vigente.
( ) A pessoa criadora, proprietária ou que comercialize animais deve adotar os métodos higiênicos dispostos em regulamento, inclusive
quanto ao sepultamento de animais.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V
V–V–F
V–F–V
F–V–F
F–F–F

39. Os procedimentos cirúrgicos em animais de
estimação e de produção devem ser realizados em
condições ambientais aceitáveis, com contenção
física, anestesia e analgesia adequadas, e técnica
operatória que respeite os princípios do pré, trans e
pós-operatório.
Com relação às técnicas de cirurgia e anestesia em
animais, assinale a alternativa incorreta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) São considerados procedimentos proibidos na
prática médico-veterinária: conchectomia e
cordectomia em cães e onicectomia em felinos.
( ) Não se recomenda o uso exclusivo de contenção mecânica para qualquer procedimento
cirúrgico, devendo-se promover anestesia e
analgesia adequadas para cada caso.
( ) Todos os procedimentos anestésicos e/ou
cirúrgicos devem ser realizados exclusivamente pelo médico-veterinário.
( X ) A castração utilizando anéis de borracha é
permitida somente em ovinos com menos de
2 meses de idade.
( ) A caudectomia de ruminantes é permitida
apenas em ovinos de raças lanadas, desde
que previamente submetidos à anestesia e
analgesia.
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40. O Mercado Público Municipal de Florianópolis
possui diversos estabelecimentos que comercializam
pescado industrializado e “in natura”, constituindo um
ponto turístico da cidade, onde a segurança alimentar
deve estar sob constante vigilância.
Analise as afirmativas abaixo a respeito da conservação do pescado nos locais de armazenamento, distribuição e manipulação.
1. Entende-se por “fresco” o pescado dado ao
consumo sem ter sofrido qualquer processo
de conservação, a não ser a ação do gelo.
2. Entende-se por “ resfriado” o pescado devidamente acondicionado em gelo e mantido em
temperatura entre –0,5 a –2°C.
3. Entende-se por “congelado” o pescado tratado
por processos adequados de congelação, em
temperatura não superior a –5oC.
4. Depois de submetido à congelação, o pescado
deve ser mantido em câmara frigorífica a –15°C.
Considerando o que determina o RIISPOA, sobre os
itens acima descritos é correto afirmar:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)
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