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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 10

Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é1

certo, procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais
familiar também, é a interdição. Sabe-se bem que não se tem
o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em4

qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode
falar de qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da
circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito7

que fala: temos aí o jogo de três tipos de interdições que se
cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma grade
complexa que não cessa de se modificar. 10

Notaria apenas que, em nossos dias, as regiões onde
essa grade é mais cerrada, onde os buracos negros se
multiplicam, são as regiões da sexualidade e as da política:13

como se o discurso, longe de ser elemento transparente ou
neutro no qual a sexualidade se desarma e a política se
pacifica, fosse um dos lugares onde elas exercem, de modo16

privilegiado, alguns de seus mais temíveis poderes. Por mais
que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as
interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua19

ligação com o desejo e com o poder. 
Nisto não há nada de espantoso, visto que o discurso

— como a psicanálise nos mostrou — não é simplesmente22

aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo
que é objeto do desejo; e visto que — isto a história não
cessa de nos ensinar — o discurso não é simplesmente aquilo25

que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo
por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos
apoderar.28

Michel Foucault. A ordem do discurso. 6.ª ed., São

Paulo: Loyola, 1996, p. 9-10 (com adaptações).

Com relação às idéias do texto, julgue os itens subseqüentes.

1 A interdição é um procedimento de exclusão, segundo o qual
as pessoas são submetidas a restrições impostas socialmente
e que se alternam.

2 As expressões “Tabu do objeto” (R.6), “ritual da
circunstância” (R.6-7) e “direito privilegiado ou exclusivo do
sujeito que fala” (R.7-8) são tipos de interdição que se
entrelaçam em uma rede que sofre transformações
continuamente.

3 As regiões da sexualidade e as da política são foco de três
interdições mencionadas, as quais são reveladas no discurso
com transparência e rapidez. 

4 O discurso liga-se ao poder porque manifesta e ao mesmo
tempo oculta os sistemas de dominação.

5 O último parágrafo explicita como o discurso se liga ao
desejo e ao poder.

Julgue os itens seguintes, relativos às estruturas lingüísticas do
texto.

6 Preservam-se a correção gramatical e o sentido do texto se
o pronome “onde” (R.11) for substituído por as quais.

7 A expressão “no qual” (R.15) tem como referente a expressão
“elemento transparente ou neutro” (R.14-15).

8 Na linha 23, o pronome “aquilo” pode ser substituído por o,
sem prejuízo do sentido original e de correção gramatical. 

9 O pronome “isto” (R.24) recupera o sentido do trecho “visto
que o discurso (…) desejo” (R.21-23).

10 Na linha 27, o pronome “nos” complementa o sentido da
forma verbal “queremos”.

A leitura crítica pressupõe a capacidade do1

indivíduo de construir o conhecimento, sua visão de mundo,
sua ótica de classe. Isso é possível através das discussões
em sala, do diálogo com os professores, com outros alunos4

e, até mesmo, do “diálogo cognitivo” com seu objeto de
conhecimento. No “diálogo cognitivo” com o objeto do
conhecimento encontra-se o valor da apreensão dos7

conteúdos curriculares historicamente produzidos, pois não
se constrói o conhecimento a partir do nada. À medida
que assimila criticamente os conteúdos (momento em que10

entra em ação a diretividade do professor, selecionando,
sistematizando e apresentando os conteúdos), o aluno realiza
o diálogo cognitivo com seu objeto. A assimilação crítica13

ocorre quando os conteúdos são confrontados com os
dados da realidade empírica, quando são historicizados,
relativizados no contexto que os gerou, remetidos às suas16

condições de produção, quando são apreendidos através da
relação, tão conhecida na obra de Freire, entre leitura da
palavra e leitura do mundo.19

Aparecida de Fátima Tiradentes dos Santos. Desigualdade social e dualidade escolar:

conhecimento e poder em Paulo Freire e Gramsci. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000, p. 89.

Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.

11 O trecho “de construir o conhecimento” (R.2) estabelece
relação de regência com o termo “capacidade” (R.1),
especificando-lhe o significado.

12 O pronome “seu” (R.5) se reporta à expressão “a capacidade
do indivíduo” (R.1-2), com a qual mantém relação coesiva. 

13 O conectivo “À medida que” (R.9-10) liga orações e
estabelece entre elas relação semântica que poderia ser
expressa pelo conectivo Enquanto.

14 O termo “às” (R.16) pode, sem prejuízo para a correção
gramatical do período, ser substituído por a.
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15 O trecho “são apreendidos através da relação” (R.17-18)
refere-se sintaticamente à expressão “conteúdos curriculares”
(R.8).

16 Infere-se da leitura do texto que o diálogo cognitivo é
condição prévia para a leitura crítica porque esta apenas é
alcançada quando professores e alunos se envolvem em
discussões em sala de aula.

17 O conhecimento é construído historicamente; por essa razão,
os conteúdos curriculares podem propiciar o diálogo do
aluno com o objeto de conhecimento que está estudando.

18 A combinação entre a teoria e a prática é pressuposta da
leitura do texto.

Julgue os itens que se seguem, referentes a redação de
correspondências oficiais. 

19 O pronome de tratamento empregado em comunicações
dirigidas aos chefes dos três poderes é Excelentíssimo

Senhor seguido do cargo.

20 O memorando tem como finalidade a comunicação entre os
chefes de unidades administrativas de órgãos distintos. 

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética acerca dos direitos e das garantias fundamentais,
seguida de uma assertiva a ser julgada.

21 Miguel, casado e pai de três filhos, foi condenado pela
justiça do Distrito Federal (DF) a trinta anos de prisão por
assalto a bancos, seqüestro e vários outros crimes. Em
janeiro de 2006, ele foi assassinado no interior de sua cela
por colegas de carceragem, em Brasília. Nessa situação, cabe
ao Estado indenizar a viúva e os três filhos de Miguel, uma
vez que o dever de guarda e o respeito à integridade física e
moral dos detentos é do Estado.

22 Patrícia foi condenada pela justiça do DF, em março de
2006, à pena de quinze anos de reclusão por tráfico de
drogas. Patrícia, grávida de quatro meses, foi recolhida à
penitenciária feminina de Brasília após a condenação. Sua
filha Isabela nasceu no dia 4 de setembro de 2006, em
hospital público da capital federal, onde Patrícia permaneceu
internada por três dias, sob escolta policial, para amamentar
sua filha. Ao retornar ao estabelecimento prisional, recebeu
a informação da diretora do presídio de que não poderia
continuar com sua filha. Assim, Isabela ficou sob os
cuidados da avó. Nessa situação, a informação prestada pela
diretora da penitenciária está fundamentada na Constituição
Federal, que protege os direitos das crianças e adolescentes,
filhos de mães condenadas por tráfico de drogas.

O presidente da República editou decreto que institui
estado de defesa, justificado pela instabilidade institucional nos
principais aeroportos do país, sobretudo pelos constantes atrasos
de vôos. Em seguida, encaminhou o decreto ao Congresso
Nacional, dentro do prazo constitucional, para aprovação ou
rejeição do ato.

Em face dessa situação hipotética, julgue o item abaixo à luz das
disposições constitucionais sobre o estado de defesa.

23 Na hipótese considerada, os poderes do presidente da
República são absolutos; portanto, caso o decreto seja
rejeitado pelo Congresso Nacional, o presidente poderá,
legitimamente, alegando relevância e urgência, restabelecer
o estado de defesa.

Acerca do estado de sítio, julgue o item seguinte.

24 Na vigência de estado de sítio, no caso de declaração de
estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira,
poderão ser tomadas medidas de restrição a direitos
fundamentais. Em casos de crimes contra a segurança
nacional, poderão as autoridades estaduais das polícias
militares autorizar a prática de tortura, desde que
expressamente fundamentada e acompanhada de médico
legalmente habilitado.

Renato foi presidente de centro acadêmico e do diretório
central dos estudantes da Universidade de Brasília quando cursou
medicina. Já médico graduado, foi presidente dos conselhos
regional e federal de medicina. Atualmente, é oficial da ativa do
corpo de saúde do Exército. Pelo seu passado político e
objetivando uma futura candidatura a deputado federal, Renato
dirigiu-se à sede de um partido político em Brasília – DF para
filiar-se. O presidente do partido local negou-lhe a filiação e
informou-lhe que, de acordo com a Constituição, aos militares
da ativa não é permitida a filiação a partidos políticos.

À luz da Constituição Federal, julgue o item que se segue,
relativo à situação hipotética acima.

25 Na situação considerada, a afirmação do presidente do
partido está correta.

No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética acerca
da nacionalidade, seguida de uma assertiva a ser julgada.

26 Um casal de cidadãos argentinos passou as férias do último
verão no litoral de Santa Catarina. A mulher, grávida de 8
meses, deu à luz Henrique, em hospital da rede pública da
cidade. Nessa situação, segundo a Constituição Federal,
Henrique é considerado brasileiro nato.

Julgue os itens que se seguem, com relação à organização do
Estado.

27 Considere a seguinte situação hipotética.

Leila, mãe de uma filha de 13 anos de idade e outra de 10
anos de idade, residente em Brasília – DF, encaminhou uma
carta ao governador do DF e ao secretário de cultura local,
relatando sua preocupação com as cenas abusivas de sexo e
violência em uma série de programas de TV. Sugeriu que a
classificação para efeito indicativo fosse mais rigorosa.

Nessa situação, Leila não observou a Constituição Federal,
uma vez que a competência para exercer a classificação para
efeito indicativo é da União e não do DF.

28 Considere a seguinte situação hipotética.

Governador recém-eleito de um estado da Federação, em
entrevista coletiva à imprensa, anunciou um projeto para
criar um tribunal de contas no âmbito de cada município,
com o objetivo de auxiliar no sistema de controle interno de
cada Poder Executivo municipal. Após a entrevista, um
advogado declarou à imprensa que o projeto do governador
era inconstitucional, pois a Constituição Federal proíbe essa
criação.

Nessa situação, a declaração do advogado está em
conformidade com a Constituição Federal, que veda a
criação de tribunais de contas municipais.
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Acerca dos direitos sociais, cada um dos seguintes itens apresenta

uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

29 Um rapaz de 17 anos de idade foi contratado para trabalhar

em um restaurante no período noturno, com uma jornada de

seis horas. Ao tomar conhecimento do contrato, o advogado

do dono do restaurante informou imediatamente ao seu

cliente que a situação do rapaz recém-contratado era vedada

pela Constituição Federal. Nessa situação, as informações do

advogado não estão corretas, pois o que é vedado pela

Constituição é o trabalho noturno aos menores de 16 anos.

30 Pedro é caixa de banco privado em Brasília – DF. Foi

presidente do sindicato dos bancários do DF na última

gestão. Registrou a candidatura em agosto de 2004 e tomou

posse no cargo em dezembro do mesmo ano. Em novembro

de 2005, cometeu falta grave na sua agência e foi demitido

do banco pelo gerente. Nessa situação, a demissão é ilegal,

uma vez que o mandato como presidente se encerrará em

dezembro de 2006. 

Em cada um dos itens que se seguem, relativos à administração

pública, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma

assertiva a ser julgada.

31 Ari é servidor concursado do Ministério da Educação desde

1990. Lotado na representação do Ministério em Belo

Horizonte – MG, elegeu-se vereador no último pleito

eleitoral. Com uma carga horária de 40 horas no MEC, não

havia como compatibilizar seus horários com o mandato

eletivo. Seguindo as disposições da Constituição Federal,

afastou-se do cargo do MEC para exercer apenas o mandato

de vereador. Nessa situação, e à luz da Constituição, Ari

poderá optar pela remuneração de seu cargo no MEC ou pela

de vereador.

32 Joaquim é servidor público estável, cargo de auxiliar

judiciário — área serviços gerais, do Tribunal de Justiça do

Distrito Federal e Territórios (TJDFT) há 12 anos. Em

setembro de 2006, recebeu um expediente do presidente do

tribunal, informando que seu cargo seria extinto a partir de

outubro e que ficaria em disponibilidade a partir dessa data.

Irresignado, Joaquim procurou o diretor da divisão de

recursos humanos do tribunal. Informou-lhe o diretor não

haver razão para se preocupar, pois receberia sua

remuneração integral enquanto não fosse aproveitado em

outro cargo. Nessa situação, à luz da Constituição, é correto

afirmar que as informações prestadas pelo diretor da divisão

de recursos humanos estão incorretas.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética acerca do estatuto dos policiais-militares da Polícia
Militar do Distrito Federal (PMDF), seguida de uma assertiva a
ser julgada.

33 Luiz prestou serviço como tenente à Força Aérea Brasileira
por 6 anos. Aprovado no concurso público de admissão,
ingressou no quadro de oficiais policiais-militares da PMDF
em setembro de 2006. Nessa situação, Luiz poderá computar
como tempo efetivo de serviço aquele prestado à Força
Aérea Brasileira.

34 Vítor é policial militar da ativa do DF há 12 anos. Em
fevereiro de 2006, conheceu Júlia, cidadã norte-americana,
com quem pretende se casar. Nessa situação, Vítor não
poderá se casar com Júlia, pois o estatuto da PMDF veda o
casamento de PMs com estrangeiros.

35 Fábio é oficial do quadro de saúde da PMDF. Desenvolve
suas atividades na corporação como veterinário no período
vespertino, por determinação do comando-geral. Nas manhãs
livres, presta serviços e consultoria a uma clínica de animais,
registrada como sociedade por quotas de responsabilidade
limitada. Fábio é sócio da empresa, com 30% de seu capital.
Nessa situação, não existe ilegalidade na situação de Fábio,
uma vez que ele pode ser sócio de empresa e seus serviços
na clínica não prejudicam as atividades de oficial do quadro
de saúde, visto que não há superposição de horários das suas
atividades.

36 Cinco PMs do DF realizaram uma operação especial em
conjunto com a Polícia Civil do DF para cumprirem
determinação judicial de crime de roubo de cargas e tráfico
de drogas. Dois PMs cometeram sérias transgressões
disciplinares na operação, recebendo pena disciplinar de
prisão por 16 dias. Nessa situação, não é permitida a
interposição de recurso administrativo contra as penas
disciplinares.

37 César é segundo-sargento da PMDF e está na inatividade há
mais de 2 anos. Destacou-se no quadro da corporação como
instrutor de tiro na academia de polícia por 12 anos. Nessa
situação, César, embora instrutor de tiro, ao entrar na
inatividade, perdeu automaticamente o porte de arma.

38 Maria é mãe de Pedro, adolescente de 15 anos de idade, e
casou com Carlos em maio de 2004. Carlos ingressou no
quadro de oficiais da PMDF em 2005. Nessa situação,
Pedro, enteado de Carlos, pode ser considerado como seu
dependente pela PMDF.

39 Joana casou-se com Júnior, policial da ativa da PMDF, em
maio de 2003. O casal se separou 2 anos após o casamento.
A sentença da 5.a Vara de Família de Brasília – DF que
homologou a separação judicial transitou em julgado em
outubro de 2006, estabelecendo pensão alimentícia para
Joana no valor de 15% do salário de Júnior. Nessa situação,
Joana perderá o direito à pensão alimentícia se contrair novo
matrimônio, mas continuará como dependente de Júnior.

40 Comandante-geral da PMDF editou portaria, designando
dois PMs para fazerem curso de aperfeiçoamento de
prevenção de seqüestro relâmpago em São Paulo. A duração
prevista para o curso é de 5 meses. Um dos policiais sentiu-
se prejudicado com a designação por cursar pós-graduação
em Brasília, pois perderia muitas aulas e não concluiria a
especialização já iniciada. Assim, contratou um advogado e
ingressou com uma ação judicial no TJDFT. Nessa situação,
o soldado que se sentiu prejudicado violou o estatuto da
PMDF, que prevê, antes do ingresso no Poder Judiciário, o
esgotamento dos recursos na esfera administrativa.
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Em cada um dos itens subseqüentes, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz da Lei
Orgânica do Distrito Federal.

41 Flávio foi nomeado administrador regional em janeiro de
2007 por ato do governador. Ao tomar posse, Flávio decidiu
não fazer declaração pública de seus bens sob a alegação de
proteção e segurança de sua família, já que possui três filhos
menores. A assessoria jurídica do governador instruiu Flávio
de que, na qualidade de administrador regional, ele não
estaria obrigado a declarar publicamente seus bens. Nessa
situação, a assessoria jurídica acertou quanto à instrução
dada a Flávio, pois a obrigatoriedade de declaração pública
de bens é imposta apenas ao governador, ao vice-governador
e aos secretários de governo.

42 Uma companhia, pessoa jurídica de direito privado e
prestadora de serviço público no DF, instalou um poste de
concreto ao lado de um estacionamento público em uma
quadra residencial. A instalação do poste, com a qual se
objetivava reativar o sistema de energia elétrica
interrompido, foi feita pelos servidores Vítor e Oto, ambos
da referida companhia. Dois dias após a instalação, o poste
caiu sobre um veículo regularmente estacionado. Houve
perda total do automóvel. O proprietário do veículo dirigiu-
se à companhia energética para o ressarcimento. Recebeu
informação da assessoria jurídica de que procurasse os
servidores Vítor e Oto, pois a companhia não tinha
responsabilidade pelo ressarcimento do dano causado em seu
veículo e não havia amparo legal para tal solicitação. Nessa
situação, ao contrário do afirmado pela assessoria jurídica,
o proprietário do veículo tem direito à indenização pela
própria companhia, haja vista que as pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público respondem
pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

43 José, que exerceu o cargo de presidente de uma fundação do
DF entre março de 2004 e abril de 2005, foi condenado, em
novembro de 2006, por ato de improbidade administrativa,
em razão de ter cometido irregularidades em sua gestão,
tendo seus bens indisponíveis e seus direitos políticos
suspensos. Nessa situação, José não poderá vir a ser
condenado em futura ação penal pelos mesmos fatos, pois já
respondeu por ato de improbidade administrativa.

44 Jorge formou-se em medicina e, há mais de vinte anos,
trabalha na identificação de corpos no Instituto de Medicina
Legal (IML) do estado do Rio de Janeiro, cujo quadro
funcional integra. Por ser especialista nessa área e apresentar
excelente desempenho e destaque nas atividades daquele
instituto, um colega seu sugeriu que ele poderia ser
convidado pelo governador do DF a assumir a direção do
IML de Brasília. Nessa situação, o amigo de Jorge
equivocou-se porque Jorge não poderia dirigir o IML de
Brasília, uma vez que não integra o quadro funcional desse
órgão.

45 O governador e o vice-governador do DF agendaram viagem

internacional por um período de vinte dias com o objetivo de

viabilizar troca de experiências relativas a sistemas de

educação. Nessa situação, para se ausentarem do DF pelo

referido período, o governador e o vice-governador deverão

obter autorização da Câmara Legislativa do DF (CLDF), a

quem compete privativamente autorizar esse afastamento.

46 Marcos, deputado distrital, foi acusado da prática de crime

de sonegação fiscal pelo Ministério Público perante o

Supremo Tribunal Federal (STF). Nessa situação, é correto

afirmar que Marcos tem foro privilegiado e será submetido

a julgamento perante o STF.

47 Felipe, eleito deputado distrital no último pleito eleitoral no

DF, assumiu o mandato em janeiro de 2007 e, no dia 6 de

fevereiro, foi surpreendido com uma comunicação do

presidente da CLDF, o qual pedia informação ao deputado

acerca de sentença criminal transitada em julgado no âmbito

do TJDFT no dia 2 de fevereiro. Felipe respondeu ao

presidente, confirmando a condenação e o trânsito em

julgado da sentença criminal. Diante dessa confirmação,

Felipe perderá o mandato de deputado distrital.

48 Geraldo foi eleito deputado distrital no último pleito

eleitoral. Assumiu o mandato em janeiro de 2007 na CLDF

e, em seguida, foi convidado pelo presidente da República

para assumir a função de ministro das Cidades. Geraldo

aceitou o convite e tomou posse como ministro no dia 8 de

fevereiro. Nessa situação, ao assumir a função de ministro de

Estado do governo federal, Geraldo perdeu automaticamente

o mandato de deputado distrital, por tratar-se de cargo

federal e não, distrital.

49 Marcos, deputado distrital recém-eleito, venceu as eleições

para presidente da CLDF em fevereiro de 2007. Em sua

primeira sessão, recebeu solicitação de que as comissões

parlamentares de inquérito (CPIs) fossem instaladas a partir

daquela data a requerimento de qualquer parlamentar para

apurar qualquer tipo de ilegalidade no âmbito dos Poderes

Executivo e Judiciário, e os resultados das CPIs instaladas

em sua gestão fossem encaminhados ao Ministério Público.

Nessa situação, a solicitação feita ao presidente da CLDF foi

equivocada, haja vista que as CPIs só podem ser criadas

mediante requerimento de partidos políticos.

50 Caso o governador do DF cometa infração penal comum e o

Superior Tribunal de Justiça (STJ) receba a denúncia contra

ele, o simples fato de o STJ receber a denúncia já

caracterizaria a suspensão do governador de suas funções.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação à leishmaniose, julgue os itens a seguir.

51 Trata-se de doença infecciosa, altamente contagiosa, que

acomete pele e mucosas.

52 O vetor transmissor dessa doença pode pertencer a várias

espécies de flebotomíneos, conforme a localização

geográfica. Assim como os reservatórios, os vetores também

mudam, de acordo com a espécie de Leishmania.

53 O tratamento mais adequado para essa enfermidade envolve

o uso prolongado de penicilina durante, no mínimo, 3 meses.

54 Os cães infectados podem ou não desenvolver quadro clínico

da doença, cujos sinais são: emagrecimento, eriçamento e

queda de pêlos, nódulos ou ulcerações (mais freqüentes nos

bordos das orelhas), hemorragias intestinais, paralisia de

membros posteriores, ceratite com cegueira e caquexia.

55 Ensaio imunoenzimático pode ser utilizado para o

diagnóstico dessa enfermidade, cujo procedimento baseia-se

na pesquisa do próprio parasita ou de seu RNA nas amostras

de soro colhidas.

Acerca da raiva, julgue os itens seguintes.

56 A transmissão da raiva ocorre pela penetração do vírus

contido na saliva do animal infectado, principalmente pela

mordedura e, mais raramente, pela arranhadura e lambedura

de mucosas. O vírus penetra no organismo, cai na corrente

sanguínea e, por septicemia, chega ao sistema nervoso

central.

57 Como a raiva acomete todas as espécies de mamíferos,

recomenda-se que todo e qualquer animal suspeito de estar

infectado com o vírus dessa doença seja encaminhado para

diagnóstico laboratorial.

58 Atualmente, utilizam-se as vacinas anti-rábicas obtidas a

partir de culturas de células e(ou) que envolvam biologia

molecular, como é o caso de vacinas recombinantes, embora

ainda existam e sejam utilizadas vacinas produzidas em

tecido nervoso.

59 Nos animais, a prevenção da raiva é direcionada para o

tratamento profilático anti-rábico toda vez que houver

suspeita de exposição ao vírus rábico. Após o início do

quadro clínico, indica-se o tratamento convencional com os

retrovirais de última geração.

60 Os fragmentos do sistema nervoso central usualmente

enviados para análise de cães são o corno de Amon e a

medula; para eqüídeos, é encaminhada a medula.

Julgue os seguintes itens, que dizem respeito a leptospirose.

61 Entre os fatores ligados ao agente etiológico que favorecem

a persistência dos focos de leptospirose, destacam-se o

elevado grau de variação antigênica, a capacidade de

sobrevivência no meio ambiente (até 180 dias) e a

ampla variedade de animais suscetíveis a hospedar o

microrganismo.

62 O principal reservatório dessa doença na área urbana é

constituído pelos felinos. Ao se infectarem, esses animais

não desenvolvem a doença e tornam-se portadores,

albergando a Leptospira nos rins, eliminando-a viva no

meio ambiente e contaminando, dessa forma, água, solo e

alimentos.

63 No quadro de leptospirose, deve-se alcalinizar a urina do

animal infectado, a fim de que a eliminação das leptospiras

vivas pela urina diminua.

64 Mais de 200 sorovares já foram identificados, e cada um tem

um ou mais hospedeiro preferencial, ainda que uma espécie

animal possa albergar mais de um sorovar.

65 O controle dessa enfermidade é bastante difícil, devido à

indisponibilidade de vacina para sua prevenção.

Os soros são utilizados para tratar intoxicações provocadas pelo

veneno de animais peçonhentos ou por toxinas de agentes

infecciosos. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se

seguem.

66 A primeira etapa da produção de soros antipeçonhentos é a

extração do veneno (peçonha) de animais, como serpentes,

escorpiões, aranhas e taturanas. Após a extração, a peçonha

é submetida a um processo chamado liofilização, que

desidrata e cristaliza o veneno. 

67 Depois da inoculação do veneno em cavalos, as hemácias

são removidas do sangue animal e usadas para a confecção

do soro propriamente dito.

68 O teste de atividade biológica no soro tem como finalidade

a verificação da quantidade de anticorpos produzidos.

69 O soro antibotrópico é utilizado para combater os efeitos de

acidentes com araquinídeos.

70 No caso de botulismo, são encontrados três tipos de soros:

antibotulínico A (para tratamento do botulismo do tipo A);

antibotulínico B (para tratamento do botulismo do tipo B);

e antibotulínico ABE (para tratamento de botulismo dos

tipos A, B e E). 
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Com relação a intoxicação, julgue os itens a seguir. 

71 Uma substância é considerada altamente tóxica quando o
consumo via oral dessa substância está entre 1 e 5 mg/kg de
peso vivo.

72 Na intoxicação por álcalis, a lesão geralmente se caracteriza
por escara úmida e branca.

73 O curare age na medula espinhal do animal infectado e
provoca convulsões irreversíveis, coma e morte.

74 No caso da samambaia (Pteridium aqquilinum), o simples
fato de cortá-la e secá-la ao sol elimina o princípio tóxico
nela presente.

75 As aflatoxinas presentes nos alimentos são facilmente
eliminadas pelo calor.

Devido a sua elevada sensibilidade e especificidade, a
imunoistoquímica tem provocado grande impacto na patologia
veterinária. Com relação a essa técnica, julgue os itens
subseqüentes.

76 Essa técnica baseia-se na conjugação de moléculas
marcadoras com as imunoglobulinas, após a ligação dessas
últimas com antígenos localizados nos tecidos.

77 A substância cromógena mais comumente utilizada nas
técnicas de imunoperoxidase é o polietilenoglicol.

78 O formaldeído é o fixador ideal para amostras a serem
submetidas às técnicas de imunoistoquímica.

79 Uma vantagem dessa técnica é a sua eficiência no
diagnóstico de doenças infecciosas em fase crônica, quando
o isolamento de agente etiológico pode não ser mais
realizado.

80 A sensibilidade da técnica indireta é superior àquela
apresentada pela técnica direta. 

Com relação à Resolução n.º 844/2006 do Conselho Federal de
Medicina Veterinária, que dispõe sobre atestados de sanidade e
óbito de animais, vacinação de animais e sanidade dos produtos
de origem animal, julgue os itens que se seguem.

81 É privativo do médico veterinário atestar a sanidade e o
óbito dos animais, assim como certificar a sanidade dos
produtos de origem animal.

82 No atestado de óbito, a identificação do proprietário com
dados como nome, CPF e endereço completo é facultativa.

83 O atestado e a carteira de vacinação não poderão veicular
publicidade de produtos ou serviços de terceiros.

84 É permitido que o médico veterinário ou o zootecnista
atestem a vacinação dos animais.

85 As campanhas de vacinação realizadas por órgãos públicos
não se subordinam aos dispositivos da referida resolução,
devendo, no entanto, dispor de médico veterinário como
responsável técnico.

A respeito da sarna, julgue os próximos itens.

86 A sarna demodécica acomete os cães e também o homem, e

é causada por um ácaro muito pequeno, de aspecto tubular,

abdome largo com estrias transversais, com oito patas curtas

e espessas nas formas adultas ou com seis patas na fase

larval.

87 A mãe pode transmitir para os filhotes a sarna demodécica,

sendo esta, portanto, de prevalência familiar. 

88 A terapia exclusiva com corticóides deve ser utilizada na

sarna sarcóptica, mas não na sarna demodécica.

89 A escabiose felina é pouco contagiosa e manifesta-se,

principalmente, na região da barriga do gato.

90 A melhor forma de prevenção da sarna seria a utilização de

vacina em três doses de reforço, com intervalos de um mês

entre cada aplicação.

Apesar de as doenças em neonatos eqüinos serem conhecidas há

muitos anos, somente há cerca de 20 anos têm sido estudadas

mais profundamente. À medida que os médicos veterinários

aperfeiçoam a capacidade de prevenir, diagnosticar e tratar

precocemente doenças neonatais em eqüinos, a mortalidade

neonatal diminui consideravelmente. As doenças de potros são

usualmente divididas em infecciosas, congênitas, imunológicas,

digestórias e iatrogênicas. Acerca da neonatologia eqüina, julgue

os itens subseqüentes.

91 A isoeritrólise neonatal é uma síndrome hemolítica que

acomete neonatos eqüinos, e é mediada por anticorpos

maternos contra os eritrócitos neonatais. Esses anticorpos

são absorvidos via circulação placentária.

92 A broncopneumonia causada por Rhodococcus equi acomete

potros de até 6 meses de idade. O tratamento

antibioticoterápico padrão dessa doença envolve a

associação de eritromicina e rifampicina.

93 A deficiência de transferência passiva de anticorpos é o

transtorno imunológico mais comum dos eqüinos e está

diretamente associada à suscetibilidade a doenças

infecciosas e morte em neonatos. Dosagens séricas de IgG

inferiores a 200 mg/dL indicam que o animal é portador

dessa afecção. 

A oftalmologia eqüina apresenta desafios particulares tanto em

termos diagnósticos quanto terapêuticos. Com relação a esse

assunto, julgue os itens que se seguem.

94 Para um exame oftálmico completo em eqüinos, podem ser

necessários bloqueios nervosos regionais. Os nervos

oftálmicos bloqueados com maior freqüência para exame

clínico são o óptico e o oculomotor, responsáveis,

respectivamente, pela inervação sensorial e pela inervação

motora do olho.
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95 As neoplasias palpebrais mais comuns em eqüinos são o

sarcóide e o carcinoma de células escamosas. A terapia para

essas neoplasias inclui, entre outras, excisão cirúrgica,

crioterapia, quimioterapia e imunoterapia.

A área de estudos da nutrição dos eqüinos engloba conhecimentos

a respeito de anatomia e fisiologia do sistema digestório;

alimentos e sua composição, conservação e armazenamento;

necessidades de cada categoria animal e princípios de

arraçoamento. Nesse contexto, julgue os seguintes itens. 

96 Quanto maior o teor de fibra bruta em um alimento, maior é

sua digestibilidade. Assim, devem ser oferecidos para os

eqüinos alimentos com alto teor de fibra bruta.

97 As câmaras de fermentação do eqüino são o ceco e a maior

parte do cólon maior. O alimento estrutural que não é

digerido no intestino delgado é degradado no cólon maior

por bactérias e, no ceco, por protozoários.

Com referência à anemia infecciosa eqüina (AIE) e à babesiose,

doenças comuns do sistema hemolinfático dos eqüinos, julgue os

seguintes itens.

98 Durante a AIE aguda, a trombocitopenia é o achado mais

consistente no hemograma. Já nos estágios subagudos e

crônicos, os achados incluem baixos valores de hematócrito,

hemoglobina e diminuição na contagem global de hemácias.

99 Para o diagnóstico da AIE, o exame mais fácil, sensível

e específico é o teste de Coggins, procedimento de

imunodifusão em gel de ágar. Em caso de teste de Coggins

positivo definitivo, a legislação brasileira prevê a eutanásia

obrigatória, exceto em algumas áreas como o pantanal.

A área de estudos de reprodução eqüina sofreu um grande avanço

nos últimos anos, tanto em técnicas de diagnóstico quanto em

biotécnicas de reprodução. No que concerne a esse assunto,

julgue os itens que se seguem.

100 Para diagnóstico da gestação, o exame ultra-sonográfico

transretal pode ser realizado com um transdutor de

freqüência entre 3 MHz e 7 MHz. A primeira evidência de

gestação, por meio desse exame, é o fluido fetal não-

ecogênico; posteriormente, o embrião e o feto ecogênicos

podem ser visualizados. 

101 Em éguas, a coleta de embriões para transferência é

relativamente fácil, devendo ser feita no dia da ovulação,

após a inseminação, com a infusão de solução via cérvix. Os

embriões coletados podem ser implantados em éguas

receptoras que também estejam ovulando no mesmo dia.

O abdome agudo ou síndrome cólica é o conjunto de afecções

cujo sintoma é o desconforto abdominal. Em eqüinos, apresenta

a maior taxa de mortalidade quando não tratado adequadamente.

O exame clínico minucioso de um cavalo com cólica é essencial

para a decisão entre tratamento clínico ou cirúrgico. Em alguns

casos, a prática da laparotomia exploratória é fundamental para

a sobrevivência do animal, enquanto, em outros, o tratamento

clínico é suficiente. Acerca do abdome agudo dos eqüinos, julgue

os próximos itens.

102 Nas obstruções estrangulativas, o fluido peritoneal se mostra

serossanguinolento, turvo, com teor de proteína e número de

células nucleadas de moderadamente a muito aumentados.

Na citologia, observam-se neutrófilos degenerados e

hemácias.

103 Na anestesia do paciente com cólica, para a laparotomia,

deve-se utilizar como medicação pré-anestésica a

acepromazina. Para a indução anestésica, o tiopental é a

droga recomendada, pois estimula o sistema cardiovascular.

Após a indução, o animal deve ser intubado e colocado no

aparelho de anestesia inalatória.

104 Nas obstruções não-estrangulativas de cólon menor, o

procedimento cirúrgico mais adequado é a enterectomia na

banda anti-mesentérica. Nesse caso, o material de sutura

mais adequado é o fio monofilamentar absorvível.

Os eqüinos podem ser parasitados por endo ou ectoparasitas.

Com relação a esse assunto, julgue o item subseqüente.

105 No Brasil, os carrapatos mais comuns em eqüinos são o

Dermacentor nitens e o Boophilus microplus. O tipo de

reação causada por essas espécies de carrapato é a

hipersensibilidade basofílica cutânea.

O cálcio desempenha papel importante e específico na fisiologia

dos eqüinos. Os distúrbios do metabolismo do cálcio incluem o

hiperparatireoidismo secundário. No tocante a esse assunto,

julgue os itens seguintes.

106 O hiperparatireoidismo secundário está associado à ingestão

excessiva de cálcio ou à ingestão deficiente de fósforo. 

107 Os animais que se alimentam exclusivamente de Brachiaria

humidicola, sem suplemento de sal mineral, estão

predispostos a desenvolver hiperparatireoidismo secundário,

pois essa gramínea é rica em oxalatos.
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A tendinite do flexor digital superficial é a injúria induzida

por estresse mais comum em eqüinos de elevado

desempenho. Embora essa afecção seja comum, ainda há

pouco conhecimento relativo aos fatores predisponentes, ao

mecanismo preciso da lesão e ao processo de reparo dessa

injúria. Com referência a essa afecção, julgue os itens

subseqüentes.

108 A técnica de diagnóstico mais útil é a ultra-sonografia,

pela qual se verifica aumento da área transversal pelo

edema e hemorragia, que pode ser acompanhado por

áreas de hiperecogenicidade, que representa a área de

ruptura de fibras.

109 A terapia inicial da tendinite aguda é direcionada para a

diminuição da inflamação e do edema, o que pode ser

feito por meio de antiinflamatórios sistêmicos e locais.

A fisioterapia com crioterapia e a hidroterapia são úteis

na diminuição da movimentação de fluido, de proteína

e de mediadores inflamatórios dos vasos lesados,

limitando a formação do hematoma e diminuindo o

edema.

Acerca da farmacologia dos antiinflamatórios e antibióticos

em eqüinos, julgue os itens a seguir.

110 A combinação de penicilina com gentamicina é uma das

primeiras escolhas no tratamento de infecções em

eqüinos. No entanto, essas duas drogas nunca devem ser

misturadas na mesma solução para infusão intravenosa,

pois as penicilinas, em altas concentrações, inativam os

aminoglicosídeos.

111 O flunixin meglumine e o dimetil sulfóxido são

antiinflamatórios não-esteroidais com alta eficácia em

eqüinos. Ambos agem de forma similar, inibindo a

síntese de prostaglandina. Assim, bloqueiam a produção

de ciclooxigenase e tromboxano a partir do ácido

araquidônico.

As afecções dentárias vêm, a cada dia, apresentando maior

importância na clínica médica e cirúrgica de eqüinos.

Relativamente a afecções dentárias em eqüinos, julgue os

itens que se seguem.

112 Os abscessos apicais podem ser tratados com

antibioticoterapia maciça e prolongada e, eventualmente,

com a extração dentária intra-oral ou por meio de

trepanação.

113 A doença periodontal em eqüinos caracteriza-se pela

inflamação da gengiva e reabsorção do osso alveolar,

sem destruição do ligamento alveolar nem perda

dentária.

Muitas substâncias podem ocasionar sinais clínicos de intoxicação.

Em eqüinos, as substâncias mais implicadas em intoxicações são

medicamentos, herbicidas, inseticidas, substâncias vegetais e toxinas

fúngicas ou de animais peçonhentos. A respeito dos distúrbios

causados por toxinas, julgue o item a seguir.

114 A leucoencefalomalacia eqüina é causada pela micotoxina

fumonisina B1, um metabólito do Fusarium moniliforme. As

lesões típicas, nesse caso, são a necrose e a liquefação dos

hemisférios cerebrais e o tratamento para essas lesões se baseia

na administração do antídoto específico para a micotoxina.

O termo desvio angular de membro se refere ao desvio de um membro

no plano frontal, que pode ser congênito ou adquirido e pode ser do

tipo valgo ou varo. A maioria dos potros nasce com desvio de leve a

moderado e que se cura espontaneamente nos primeiros meses de

vida. Julgue o item abaixo, que versa acerca do tratamento cirúrgico

das deformidades angulares em potros.

115 A intervenção cirúrgica é indicada se não há remissão clínica ou

espontânea do desvio em até 3 ou 4 semanas de vida. Os

procedimentos cirúrgicos mais comumente adotados são a

transecção periosteal com elevação do periósteo, para estimular

a placa de crescimento no lado convexo, e a ponte transfiseal,

para bloquear a placa de crescimento no lado côncavo.

A infertilidade em éguas é um dos maiores problemas da reprodução

eqüina, causando substancial perda econômica por redução na

produção anual de potros. Quanto a esse assunto, julgue os seguintes

itens.

116 Uma das causas mais comuns das infecções genitais em éguas é

a pneumovagina, provocada por lesão durante o parto e que cria

uma comunicação entre o reto e a vagina.

117 As principais técnicas cirúrgicas para o tratamento de

pneumovagina foram descritas por Caslick e Pouret.

Acerca do diagnóstico e tratamento da síndrome do navicular, uma

das mais controversas e comuns causas de claudicação intermitente

de membros anteriores em eqüinos de 4 a 15 anos de idade, julgue os

itens seguintes.

118 Na maioria dos cavalos com síndrome do navicular, a anestesia

perineural dos nervos digitais palmares axial e distal aos limites

proximais da cartilagem colateral não diminui a claudicação. 

119 Os achados radiográficos compatíveis com a síndrome do

navicular incluem alterações nos forames distais, alterações

císticas, alongamento e formação de entesófitos nas bordas

proximais e distais do osso, perda da definição cortiço-medular

e pequena calcificação na superfície flexora do osso navicular.

120 Se o tratamento conservativo falhar, três tratamentos cirúrgicos

são mais recomendados: a neurectomia digital palmar, a

desmotomia do suspensório do navicular e a desmotomia do

acessório do tendão flexor digital profundo (check inferior).
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