
Língua Portuguesa (Questões de 01 a 10)Disciplina:

A questão pede para que seja assinalada a alternativa incorreta. o gabarito provisório traz a alternativa C como
incorreta, porém a alternativa A descreve que a sigla para Agência Nacional de Aviação Civil deve ser GRIFADA
apenas com a inicial maiúscula: Anac. o termo "GRIFADA"  torna a alternativa também incorreta, uma vez que a
palavra "grifada" significa segundo Dicio (dicionário online de português) o mesmo que sublinhar. O texto correto
seria "deve ser GRAFADA apenas com a inicial maiúscula".
Grafada significa segundo Dicio (dicionário online de português) Escrever; fazer a representação de uma língua
ou de uma linguagem por meio de sinais gráficos ou de letras.
Grifar significa sublinhar, marcar palavras ou números com sublinha, a fim de chamar a atenção, destacar.
Exemplo: Grifei duas linhas daquele texto. Já grafar tem o sentido de escrever uma palavra, optando por
determinada grafia. Exemplo: Meu nome, Telma, é grafado sem “h”. Peço anulação da questão.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 2
Interessado(a): Éliti Valero Fiorin

Parecer:

O termo “grifar” também significa (em sentido próprio ou figurado) “destacar” – e isso é o que acontece quando
se destaca apenas a inicial maiúscula de Anac.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Língua Portuguesa (Questões de 01 a 10)Disciplina:

O gabarito preliminar deu como questão correta a alternativa B, no entanto segundo a regra do uso de CRASE
DIANTE DE PRONOMES DE TRATAMENTO FEMININO A CRASE É FACULTATIVA, OU SEJA PODE SER
USADA OU NÃO.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 5
Interessado(a): Daniele Lira dos Santos

Parecer:

A alternativa que deve ser assinalada é a da letra B. No exemplo citado pela requerente, a frase ficaria assim:
“Eu já rezei A Nosso Senhor” e não “AO Nosso Senhor”, ou seja, não há a contração da preposição com o artigo.
Numa outra simulação, temos: “Nossa Senhora é minha padroeira” e não “A Nossa Senhora é minha padroeira”.
Quanto à alternativa E, o a deve receber o acento indicativo de crase, porque está implícita, após o artigo, a
palavra “ideia”. Observe-se: “Eu tive uma ideia semelhante à (ideia) do nosso professor (...)”.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Legislação (Questões de 11 a 20)Disciplina:

Peço anulação da questão, uma vez que existem duas alternativas corretas a que a banca traz no gabarito:
alternativa "A" e também está correta a alternativa "E", pois segundo redigido na Lei 8112/90. o servidor fará jus
a trinta dias de férias, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade de
serviço, Ressalvada as hipóteses em que haja legislação específica. porém está explicito no comando da
questão que pede a correta acerca da lei 8112/90 e a lei é bem clara no quesito em mostrar que as férias serão
acumuladas até dois períodos apenas na necessidade do serviço ( as outras hipóteses de acumulação é
conforme legislação específica, ou seja, outras legislações e NÃO na lei 8112/90.  Segundo o artigo de Antonio
Carlos Alencar Carvalho "A exegese do art. 77, da Lei nº 8.112/1990" o desiderato legal é tão zeloso em
assegurar o efetivo usufruto das férias pelo agente público (o que termina indiretamente por representar
benefício para a Administração, a qual poderá contar com a disposição física e mental e o pleno vigor do agente
descansado e apto novamente, depois de desfrutar de férias, para exercer com saúde e devotamento suas
atribuições funcionais) que assegura, como direito do agente público, que as férias somente poderão ser
acumuladas, isto é, não gozadas por mais de dois períodos, em caso de PREMENTE NECESSIDADE DO
SERVIÇO.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 17
Interessado(a): Éliti Valero Fiorin

Parecer:

O gabarito deve ser mantido. Isto porque a única assertiva correta é aquela que menciona “Conceder-se-á ao
servidor licença por motivo de doença em pessoa da família, vedado o exercício de atividade remunerada
durante o período”, conforme art. 81 e seu § 3º. A segunda assertiva encontra-se desconforme o art. 34 da Lei
nº. 8.112/90, parágrafo único, de modo que é permitida a exoneração de ofício. A terceira assertiva encontra-se
de desacordo com o art. 68 da Lei nº. 8.112/90, ou seja, não há gratificação ou retribuição, mas sim, adicional.
Por sua vez, a 4ª assertiva encontra incorreta de acordo com o art. 75 da Lei nº. 8.112/90. Por fim, a quinta
assertiva, de acordo com o art. 77 da Lei nº. 8.112/90 também está errado. Isso porque, segundo o dispositivo
legal,  “o servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no
caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica”. Logo, a
acumulação não se dará “apenas” no caso de necessidade do serviço, conforme consta na pergunta, mas sim,
ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Isto posto, não merece ser provido o recurso do(a)
candidato(a).

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Está questão está fora dos assuntos do conteúdo programático do edital.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 25
Interessado(a): Thaysa Marinho Farias

Parecer:

O questionamento não se aplica.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Peço  anulação da questão, pois a alternativa "D" também pode ser tida como resposta, pois é interessante
salientar que o fenômeno do periparto apresenta intensidade variável conforme a raça. Nas raças que
apresentam melhor tolerância aos nematoides, o fenômeno do periparto, quando ocorre, é mais discreto do que
o observado em raças ovinas susceptíveis (Amarante et al., 1999; Rocha et al., 2004; Rocha et al., 2011). Ou
seja, esse fenômeno do periparto é justamente o aumento de ovos eliminados nas fezes e consequentemente na
contaminação da pastagem ( o comando da questão pede a alternativa que não está relacionado com o aumento
dos ovos nas fezes e aumento na contaminação das pastagens). Como mencionado na alternativa "D" quando
maior a resistência aos nematódeos em algumas raças ovinas menor será o número de eliminação de ovos nas
fezes e consequentemente menor contaminação nas pastagens. Desse modo podemos inferir que alternativa "D"
também verdadeira, pois  o fato descrito na assertiva "D" realmente NÃO está relacionado com o aumento da
eliminação de ovos nas fezes e aumento da contaminação das pastagens. Estas afirmações foram retiradas do
ARTIGO DE REVISÃO - Alternativas para o controle de nematoides gastrintestinais de pequenos ruminantes;
MOLENTO, M.B. et al; Arq. Inst. Biol. vol.80 no.2 São Paulo Apr./June 2013;

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 25
Interessado(a): Éliti Valero Fiorin

Parecer:

O questionamento não se aplica.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

O comando da questão 27 exige AÇÃO TERAPÊUTICA INCORRETA na conduta clínica de tétano em bovinos.
O gabarito preliminar prevê que "administrar somente antitoxina subcutânea em uma única dose de 1000 a 5000
UI/kg" seria a assertiva incorreta, mas na verdade existe outra tão errada quanto. A alternativa E traz o seguinte
texto: "Utilizar medidas adequadas de manejo, como manter os animais em ambientes limpos e sem estresse,
tendo cuidado com a VACINAÇÃO e cautela para que não ocorram lesões neles são importantes ações
TERAPÊUTICAS". Todo profissional de saúde decoroso e instruído detém a informação de que NENHUMA
VACINA TEM CARÁTER TERAPÊUTICO, MAS PROFILÁTICO. As demais práticas de manejo mencionadas na
assertiva E enquadram-se também em medidas preventivas, portanto NÃO SÃO AÇÕES TERAPÊUTICAS. Além
disso, a alternativa C está redigida sem preposição ao referir-se à via de administração da penicilina procaína,
vírgulas estão ausentes, conforme ocorrido também na letra D, ao tentar descrever a posologia. Ou seja, existem
erros de língua portuguesa que interferem na interpretação da questão.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 27
Interessado(a): Éliti Valero Fiorin

Parecer:

O questionamento não se aplica.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

O gabarito preliminar acusa que a alternativa D (afirmações II, III e IV verdadeiras) seria a correta. "Após a
coleta, os frascos deverão permanecer em repouso, na posição inclinada, permitindo a completa coagulação do
sangue, que se dá por um período de quatro horas. É importante que, durante esse período, o sangue fique à
TEMPERATURA AMBIENTE e sob abrigo do sol" foi descrito na afirmação II, mas gerou um PARADOXO ao
ACEITAR que "Após a obtenção do soro, o material deverá ser encaminhado IMEDIATAMENTE ao laboratório
para análise, SOB A TEMPERATURA DE 4º" (alternativa III). Depois ainda defende que as amostras deverão ser
identificadas, colocadas em caixas de isopor e enviadas ao laboratório sob refrigeração (alternativa IV). A palavra
imediatamente denota instantaneamente. Ou seja, essas asserções tornam a questão dúbia, contraditória, sem
sentido e conflituosa entre as próprias alternativas.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 28
Interessado(a): Éliti Valero Fiorin

Parecer:

O questionamento não se aplica.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

A afirmação III aponta que "O consumo desbalanceado de nutrientes afeta vários estádios da reprodução,
INCLUSIVE NA PUBERDADE PRECOCE, diminui taxas de ovulação e de concepção e/ou aumenta a
mortalidade embrionária e as perdas fetais, assim como no desenvolvimento fetal e na SOBREVIVÊNCIA PÓS-
NATAL". Conforme escrito entre vírgulas, entende-se que o desbalanceamento nutricional afeta inclusive nas
taxas de fertilidade na puberdade precoce da fêmea bovina. Mas, segundo Yelich et. al. (1996), para que
novilhas atinjam precocemente a puberdade, a nutrição adequada é exigência mínima, já que sua restrição
causa queda nos pulsos de LH. O fator nutricional é critério indissociável da expressão do potencial de
puberdade precoce. Ou seja, os demais índices reprodutivos são ínfimos e não devem sequer serem
considerados, porque o animal não está apto à reprodução.
Além disso, NENHUM AUTOR CITA QUE A SOBREVIVÊNCIA DO BEZERRO esteja correlacionada com
desbalanceamento de nutrientes ofertados para a fêmea, somente que são importantes na SOBREVIVÊNCIA
EMBRIONÁRIA.
Segundo Pires et. al. (2011) "historicamente, esforços consideráveis têm sido feitos para entender como a
nutrição afeta a saúde e a produtividade durante o período pós-natal. A nutrição maternal durante a prenhez tem
uma função essencial no desenvolvimento fetal e placentário. Porém, POUCO SE SABE como a nutrição
materna afeta a saúde e a produtividade das crias".
Sartori & Guardieiro (2010), por exemplo, ocuparam-se a salientar a importância da nutrição na fertilidade,
qualidade de ovócitos, retorno mais cedo à ciclicidade no puerpério e na produção embrionária de fêmeas
bovinas, mas NÃO CITAM nenhum prejuízo na SOBREVIVÊNCIA PÓS-NATAL.
Portanto, o exposto na assertiva III torna-se incorreto.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 29
Interessado(a): Éliti Valero Fiorin

Parecer:

O questionamento não se aplica.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

A questão solicita o assinalamento da opção que NÃO representa fator predisponente para prolapso de vagina e
cérvix em vacas.
A alternativa A ficou extremamente confusa e sem nexo: "BAIXA ingestão de forragem, pelo AUMENTO do
tamanho do RÚMEN, havendo com isso aumento da translocação bacteriana e maior pressão intra-abdominal."
A genética, conforme citado na alternativa B, é SIM fator predisponente, mas em bovinos acomete
preferencialmente as raças Nelore e Brahman (PRESTES et. al., 2008), e não Hereford e Charolês, tornando-a
INCORRETA também.
Na assertiva D, considera-se que a autoperpetuação do prolapso acontece pela desidratação da mucosa
evertida, desvitalizada, traumatizada e infectada e, esse somatório de fatores levariam à CONTRAÇÃO. Essa é
uma inverdade, pois a fisiopatogenia do prolapso está fortemente ligada ao relaxamente de ligamento pélvicos e
perineais, desencadeados pela gestação (MELLO, 2015), correlacionado com predomínio de estrógeno e
progesterona e aumento da pressão abdominal pela presença do feto (FRASES et. al., 1996); esse mecanismo
foi perfeitamente descrito na alternativa E. Portanto a alternativa D também está INCORRETA.
Peço, encarecidamente, que essa questão seja anulada.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 30
Interessado(a): Éliti Valero Fiorin

Parecer:

O questionamento não se aplica.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

No Edital Nº 45/2019, ANEXO I, Conteúdo programático: área específica, tópico 24 cita: "Principais cirurgias
realizadas em ruminantes e equídeos (ruminotomia,
laparotomia, cesariana, amputação de unha, nucleação, vulvoplastia, orquiectomia, mastectomia)", sendo que a
questão 31 está relacionada à técnica de rumenostomia (fistulização do rúmen), sendo descrita no livro: Técnicas
cirúrgicas em animais de grande porte, autores: A. Simon Turner & C. Wayne MclLwraith, ou seja, a questão
cobrava uma técnica que não constava no edital n°45/2019. Sendo cabível anulação da questão supracitada.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 31
Interessado(a): Hugo Haick Perdigão

Parecer:

O questionamento não se aplica.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

A assertiva A cita que a Dermatofilose "pode ser transmitida por contato direto ou POR VETORES, como
carrapatos e insetos hematófagos". Mas a literatura reporta que os CARRAPATOS são ectoparasitos envolvidos
na fisiopatogenia da doença por imunossuprimirem o paciente, já que é uma dermatopatia infecciosa oportunista,
e por LESIONAREM A PELE e PROMOVEREM PORTA DE ENTRADA para a bactéria na epiderme (KONEY et
al., 1994; KONNEY, 1996; SONGER, 2005; POST, 2005). Segundo Radostits et. al. (2007), carrapatos e
artrópodes sugadores lesionam a pele e iniciam a exsudação inflamatória, estimulando crescimento bacteriano
local e atraindo moscas que atuam como vetor mecânico e desta forma acabam disseminando a bactéria pelo
rebanho.
Ou seja, CARRAPATOS não têm capacidade de inocular o agente durante a espoliação, conforme ficou
subentendido na questão, SOMENTE INSETOS HEMATÓFAGOS.
Além disso, segundo o gabarito preliminar, a alternativa seria a C, que diz que é INCORRETO que o agente é
sensível a desinfetantes, sendo fácil seu controle e erradicação. No entanto, sulfato de alumínio e potássio em
banhos de imersão demonstram ser um método útil de controle da doença, bem como outros parasiticidas, tais
como hexacloreto de benzeno (NYOSI, 2015; MASIKA, 2015). Além disso, a desinfecção dos utensílios utilizados
no manejo dos acometidos é aconselhada e os zoósporos não sobrevivem por longos períodos no ambiente.
Solicito a troca do gabarito para alternativa A.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 32
Interessado(a): Éliti Valero Fiorin

Parecer:

O questionamento não se aplica.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Peço anulação da questão, pois está muito subjetiva, a banca não menciona de qual espécie é o embrião que
está em discussão. No Comunicado Técnico da EMBRAPA o pesquisador João Henrique Moreira Viana
descreve que a sociedade Internacional de Embriões normatizou os critérios para classificação morfológica de
embriões de bovinos produzidos in vivo quanto ao estádio de desenvolvimento e qualidade. A classificação do
estádio de desenvolvimento da  sociedade Internacional de Embriões usa códigos numéricos que vão de 1 até 9,
a classificação da qualidade dos embriões usa códigos que vão de 1 a 4. Essa informação é importante pois
existem diferentes padronizações dentre as diferentes espécies. Por isso peço anulação da questão pela
subjetividade em não mencionar se quer a espécie do embrião avaliado.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 33
Interessado(a): Éliti Valero Fiorin

Parecer:

O questionamento não se aplica.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Peço anulação da questão, pois a alternativa que esta indicada no gabarito provisório como correta, alternativa
"B" apresenta um erro: "infiltrado e osinofílico" a palavra "OSINOFÍLICO" não existe na Língua Portuguesa.
Nesse caso peço anulação da questão, pois não há possibilidade de manter como correta uma alternativa cuja
palavra não existe no vocabulário. A alternativa leva a entender no momento da leitura que em hipótese alguma
pode ser marcada a alternativa "B" pois se trata de uma palavra não existente.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 35
Interessado(a): Éliti Valero Fiorin

Parecer:

O pleito foi deferido.

Resposta: ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

A melanose congênita é um achado incidental comum em suínos e ruminantes, e usualmente vista no abate. É
caracterizada por manchas negras, frequentemente de poucos centímetros de diâmetro, em vários órgãos,
principalmente nos pulmões, meninges, íntima da aorta e carúnculas do útero. A melanose não tem nenhum
significado clínico, e a textura dos pulmões pigmentados permanece inalterada.
Referencia : Bases da Patologia em Veterinária 5ªed - Zachary e McGavin

RESPOSTA CORRETA:  A atelectasia adquirida é muito mais comum e ocorre sob duas formas principais:
compressiva e obstrutiva. A atelectasia compressiva possui duas causas principais: massas que ocupam espaço
na cavidade pleural, como abscessos e tumores, ou de pressões transferidas, como as causadas por
timpanismo, hidrotórax, hemotórax, quilotórax e empiema . Outra forma de atelectasia compressiva ocorre
quando a pressão negativa da cavidade torácica é perdida devido a
pneumotórax. Essa forma geralmente ocorre como atelectasia maciça e é, portanto, chamada de colapso
pulmonar.
REFERENCIA: Bases da Patologia em Veterinária 5ªed - Zachary e McGavin

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 36
Interessado(a): Daniele Lira dos Santos

Parecer:

O questionamento não se aplica.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Peço anulação da questão, pois todas as alternativas apresentadas são LESÕES SEM  SIGNIFICADO CLÍNICO,
inclusive a alternativa "A" Melanose.
No livro Bases da Patologia em Veterinária, M. Donald McGavin, relata na página 51 na figura 1-58 - Melanose
congênita: apresentam áreas enegrecidas  espelhadas de melanina. ISSO É NORMAL EM OVELHAS; na página
52 na figura 1-59 - Melanose congênita em pulmão de porco: depósito de melanina. A LESÃO NÃO
APRESENTA IMPORTÂNCIA PATOLÓGICA. Na página 493 do mesmo livro na figura 9-39 - mostra melanose
pulmonar: áreas pretas na superfície pleural. o autor relata novamente que é UM ACHADO ACIDENTAL e que
NÃO TEM nenhuma significância clínica. na mesma pagina o autor relata no texto novamente que a melanose
não tem nenhum significado clínico e a textura dos pulmões pigmentados permanecem inalterada. Para finalizar,
no mesmo livro citado a cima, na página 923 o autor relata novamente que a melanose meníngea não produz
prejuízo clínico nos animais afetados.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 36
Interessado(a): Éliti Valero Fiorin

Parecer:

O questionamento não se aplica.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Peço alteração de gabarito da alternativa "A" para alternativa "C". O comando da questão pede para que se
assinale a alternativa correta, porém o gabarito traz alternativa "A" que na verdade encontra-se INCORRETA,
pois a endocardite mural NÃO É mais frequente que a endocardite valvular. No livro Bases da Patologia em
Veterinária; M.Donald McGavin; 4° edição, na página 579 relata: Frequentemente, as lesões são bastante
extensas no momento da morte e estão presente nas válvulas (endocardite valvular), embora algumas lesões se
estendam para a parede adjacente (endocardite mura). com esse texto entende-se que a endocardite valvular é
mais frequente que a endocardite mural. Segundo Diogo  Kazuya Cavaguchi, Na maioria das vezes, a lesão é
decorrente da
colonização das válvulas por agentes infecciosos, especialmente bactérias. Contudo, há que se considerar
infecções estabelecidas por fungos, riquétsias e clamídias (FIGHERA, SOUZA;IRIGOYEN, 2007). Dentre os
microorganismos
potencialmente envolvidos, destacam-se Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Escherichia coli,
Corynebacterium sp., Pasteurella sp., Pseudomonas aeruginosa, Erysipelothrix rhusiopathiae, Bartonella vinsonii
subsp. Berkoffii,
Bartonella henselae, Bartonella clarridgeiae, Proteus spp. (BROWN, 2004; MILLER; FOX; SAUDERS, 2004;
O’GRADY, 2004; PESAVENTO et al., 2005). Com esse embasamento peço que a alternativa correta seja
alterada, sendo a assertiva "C" a CORRETA.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 37
Interessado(a): Éliti Valero Fiorin

Parecer:

O questionamento não se aplica.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

As estomatites classificadas como profundas são sequelas das superficiais (VESICULAR E EROSIVA), como por
exemplo as ULCERATIVAS, as quais acometem uma camada mais profunda do tecido conjuntivo.
1- Inflamação catarral ou mucoide é o termo usado para descrever um padrão de inflamação aguda em que a
resposta tecidual é composta por secreção ou acúmulo de um fluido gelatinoso espesso, contendo abundante
muco e mucinas de membranas mucosas. Essa resposta é mais comumente observada em tecidos com
abundantes células caliciformes e glândulas de muco, assim como em certos tipos de doenças alérgicas crônicas
e doenças autoimunes gastrointestinais e em inflamações crônicas das vias aéreas do trato respiratório (asma
crônica) , Não sendo Caso observado nos tecidos epiteliais, os quais podem ocorrer as Estomatites e ulcerações.
NÃO SENDO A RESPOSTA (A) E NEM A ALTERNATIVA (E).
REFERENCIA: Bases da Patologia em Veterinária 5ªed - Zachary e McGavin.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 38
Interessado(a): Daniele Lira dos Santos

Parecer:

Após revisão a questão foi anulada.

Resposta: ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

O vírus da raiva possui genoma de RNA e não DNA como a afirma a alternativa correta sugerida pelo gabarito
preliminar que é a letra B. A questão não tem resposta correta.

BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Controle da Raiva
dos herbívoros. Brasília: MAPA/SDA/DAS, 2005.
BRASIL, Ministério da Saúde. Normas Técnicas do Tratamento Profilático AntiRábico-Humano. Brasília: 2002.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de
Vigilância Epidemiológica. Protocolo de tratamento da raiva humana no Brasil /
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Brasília : Ministério da Saúde, 2011.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 40
Interessado(a): Daniele Lira dos Santos

Parecer:

O recurso foi deferido.

Resposta: ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

A questão tem como resposta correta a afirmativa II, o vírus da raiva tem genoma RNA e não DNA, não há
alternativas que respondam a questão corretamente.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 40
Interessado(a): Thaysa Marinho Farias

Parecer:

O recurso foi deferido.

Resposta: ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Peço anulação da questão, pois o gabarito provisório traz como resposta certa a alternativa "B" ( somente as
afirmativas I, II e IV são verdadeiras). Na verdade a afirmativa II está INCORRETA, pois o Lyssavirus é um vírus-
RNA envelopado e NÃO DNA, como traz a questão.  Esta informação esta explicita no Livro - Microbiologia
Veterinária e Doenças Infecciosas;  Quinn, P.J. ; Artmed, 2005, no capítulo 66 e na página 380.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 40
Interessado(a): Éliti Valero Fiorin

Parecer:

O recurso foi deferido.

Resposta: ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Os principais locais de venopunção em quelônios são:
veia jugular, punção cardíaca, veia coccígea dorsal.
ATENÇÃO NESSA PARTE: A QUESTÃO FALA DOS PRINCIPAIS LOCAIS DE VENIPUNÇÃO, ONDE A
SUBCARAPACIAL OU SUPRAOCCIPTAL NÃO SE ENCAIXAM.
POR ISSO, A AFIRMATIVA II ESTÁ INCORRETA .
O GABARITO PRELIMINAR DIVULGOU A ALTERNATIVA (A), MAS A ALTERNATIVA (C) SE TORNA MAIS
OPORTUNA NESSE MOMENTO.
 Outros sítios são descritos (plexo venoso braquial ou femoral, seio
orbital, seio venoso supraoccipital), mas são considerados
de menor valor clínico devido à maior possibilidade de
contaminação por linfa.
REFERENCIA: Goulart C.E.S. 2004. Herpetologia, Herpetoultura e Medicina de Répteis. L.F. Livros de
Veterinária, Rio de Janeiro, p.140-141.
Jacobson E.R., Schumacher J. & Green M. 1992. Field and clinical techniques for sampling and handling blood
for hematologic and selected biochemical determinations in desert tortoise, Xerobates agassizii. Copeia
1:237-241.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital n° 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 42
Interessado(a): Daniele Lira dos Santos

Parecer:

O questionamento não se aplica.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS42 Médico Veterinário I


