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ANEXO I-J. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE: 

MÉDICO VETERINÁRIO 
 

ATUALIDADES: 
 

Questões relacionadas à medicina veterinária (fatos e notícias), divulgadas em revistas, jornais, televisão, internet, 
portal oficial Conselho regional e federal de medicina veterinária, ocorridos a partir do primeiro semestre de 2019, no 
Brasil e no Mundo. 
 

PORTUGUÊS: 
 
Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários. 
Informações literais e inferências possíveis. Figuras de Linguagem, Denotação e Conotação. Ponto de vista do autor. 
Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Classes de palavras: emprego e sentido que imprimem 
às relações que estabelecem: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Pontuação. 
Acentuação gráfica. 
 
MATEMÁTICA: 
 
Operações com números reais e racionais; Operações com conjuntos; Frações: Operações com frações; geratriz de 
frações; Cálculo de raízes; Adição, subtração, multiplicação e divisão de radicais; Múltiplos e Divisores; Mínimo múltiplo 
comum e máximo divisor comum; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e composta; Média 
aritmética simples e ponderada; Juros simples; Equação do 1.º e 2.º graus; Sistema de equações do 1.º grau; Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos; Sistemas de medidas usuais; Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras; Raciocínio Lógico, Leis de De Morgan, Estrutura lógica de relações arbitrárias entre 
pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, Lógica de Argumentação, Resolução de situações-problema; Sequência 
Numérica, Progressões Aritméticas e Progressões Geométricas. 
 
 

ESPECÍFICO PARA MÉDICO VETERINÁRIO 
 
Plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde animal simplificado. Bibliografia sugerida disponível em: 
http://portal.cfmv.gov.br/uploads/files/cartilha-pgrssa.pdf 

Código de Ética do Médico Veterinário. Bibliografia sugerida disponível em: 
http://portal.cfmv.gov.br/uploads/RESO%201138_2016%20C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica%20do%20M%C3%A9dico%20Veterin%C3%A1rio.pdf 

Guia brasileiro de boas práticas para eutanásia em animais. Bibliografia sugerida disponível em: 
http://portal.cfmv.gov.br/uploads/files/Guia%20de%20Boas%20Pr%C3%A1ticas%20para%20Eutanasia.pdf.pdf 

Guia para Emissão de Atestado de Saúde de Pequenos Animais. Bibliografia sugerida disponível em: 
https://www.crmvsp.gov.br/arquivo_legislacao/Guia_para_Emissao_de_Atestado_de_Saude_de_Pequenos_Animais.pdf 

Guia prático para avaliação inicial de maus tratos a cães e gatos. Bibliografia sugerida disponível em: 
https://www.crmvsp.gov.br/arquivo_legislacao/GUIA_PRATICO_PARA_AVALIACAO_INICIAL_DE_MAUS_TRATOS_A_CAES_E_GATOS.pdf 

ZOONOSES, Brucelose Animal x Brucelose Humana, Esporotricose, Mormo, Psitacose, Leishmaniose, Leptospirose, 
Toxoplasmose, Raiva, Doença da Arranhadura do Gato, Botulismo, Sarna, Febre Maculosa, Doenças Transmitidas pela 
Ingestão de Pescados, Helicobacterioses, Tuberculose, Doença de Lyme. Bibliografia sugerida disponível em: 
https://www.crmvsp.gov.br/site/zoonoses.php 

Regulamento Técnico Profissional do RT. Bibliografia sugerida disponível em: 
https://www.crmvsp.gov.br/arquivo_legislacao/Resolucao_1753_RT.pdf 

Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicações e infecções). Bioestatística. Clínica médico cirúrgica 
veterinária. Epidemiologia e saúde pública veterinária. Farmacologia e terapêutica médico veterinária. Fisiologia dos 
animais domésticos. Medidas de controle urbano de animais de fauna Sinantrópica. Medidas de controle urbano de 
animais domésticos. Microbiologia e imunologia. Nutrição animal. Doenças infectocontagiosas dos animais domésticos. 
Parasitologia médico-veterinário. Patologia médico veterinária. Reprodução e fisiologia da reprodução animal. 
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