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Questão 18 

Em atenção ao questionamento do candidato contido no presente recurso, somos favoráveis ao pleito 
manifestado. Portanto sugerimos a anulação da questão 18 de acordo com as alegações manifestadas. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 

Questão 20 

Em atenção ao questionamento do candidato contido no presente recurso, somos favoráveis ao pleito 
manifestado. Portanto sugerimos a anulação da questão 20 de acordo com as alegações manifestadas. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 

Questão 37 

Segundo a bibliografia que consta no edital: Riet-Correa, F., A.L. Schild, M.C. Mendez and R.A.A. 
Lemos. 2001. Doenças de ruminantes e equinos. Vol.2. Editora Varela. São Paulo, SP. 573 p., não 
concordamos com a anulação da questão, pois em nenhum momento foi colocado que as vacas não 
apresentam outros sinais clínicos de leptospirose, foi colocado que: “na maioria dos casos, não 
apresentam outros sinais clínicos, a não ser retenção de placenta”, conforme descrito por Lemos, R. 
A.A. e Girio, R. J. S., no capítulo de Leptospirose, do livro citado acima. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 44 

A afirmação feita na solicitação de recurso não procede, pois segundo a bibliografia que consta no 
edital: Tokarnia, C.H.; Brito, M. F.; Barbosa, J. D.; Peixoto, P. V. e Dobereiner, J. Plantas tóxicas do 
Brasil para animais de produção, 2ª edição, Editora Helianthus. Rio de Janeiro, 2012, a dose letal em 
experimentos realizados por Barbosa et al. (2003) para búfalos foi de 3,0 g/kg de peso vivo e para 
bovinos 0,5 g/kg de peso vivo, diante disso, verifica-se que a dose letal não é semelhante e sim que os 
búfalos são 6 vezes mais resistentes do que os bovinos. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
 


