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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Considere o texto a seguir e responda as duas próximas questões. 

 

Quincas Berro d’Água – Síntese da obra 

 

Em texto que serviu de prefácio para uma das inúmeras edições de A morte e a morte de 

Quincas Berro d’Água, Vinicius de Moraes elege a obra como a melhor novela da literatura 

brasileira. Opinião ratificada por muitos críticos, que consideram esta a obra-prima de Jorge 

Amado. 

O enredo trata do mistério da morte, ou das mortes, de Quincas Berro d’Água, um bêbado 

inveterado, rei da esbórnia, das mulatas e de todos os vagabundos da Bahia. Para desvendar esse 

mistério, ficamos sabendo que Quincas na verdade se chamava Joaquim Soares da Cunha, e até seus 

cinquenta anos era um respeitável e comedido funcionário da Mesa de Rendas Estadual. 

Mas o que levou um cidadão exemplar, de boa família, a passar por tamanha transformação? 

Esta é a pergunta que paira sobre a leitura dessa novela e cuja resposta o autor vai tecendo com 

maestria, revelando ao poucos as peripécias do personagem que se prestou a abandonar a família e 

levar uma vida desregrada, à margem de todas as convenções sociais. 

No desenrolar da história, um belo dia Quincas é encontrado morto na pocilga em que vivia 

e, avisada da morte, sua filha vê a oportunidade de resgatar o pai da vida indecente que levava, 

procurando com isso devolver a dignidade da família. Empenha-se então em promover um enterro 

digno ao morto, esperando com isso, pelo menos em memória, trazer de volta a real identidade do 

pai e cidadão de bem. 

 No entanto, o plano é frustrado com a chegada ao velório dos amigos mais íntimos de 

Quincas Berro d’Água, quatro cachaceiros como ele e que estão inconsoláveis com a morte do 

companheiro de tantas horas memoráveis. Assim, os amigos Curió, Negro Pastinha, Cabo Martim e 

Pé de Vento acabam fazendo o morto beber cachaça e o levam para uma última esbórnia. 

Segundo o relato do autor, o que se passou então é motivo de controvérsia e as dúvidas 

sobre a morte de Quincas até hoje geram certa confusão. Enquanto testemunhas do ocorrido narram 

detalhes absurdos, a família insiste na versão de uma morte tranquila e sem atropelos. 

Seja qual for a interpretação que se queira dar ao desfecho da história, a verdade está com 

Vinicius de Moraes quando disse no prefácio da obra que saímos da leitura desta novela com uma 

sensação de bem-estar físico e espiritual como só dão os prazeres do copo e da mesa, quando se está 

com sede ou com fome, e os da cama quando se ama.  

(Texto adaptado: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/quincas-berro-dagua-sintese-da-obra.htm) 
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01. Considere as seguintes afirmações: 

I. Vinicius de Moraes, autor da novela A morte e a morte de Quincas Berro d’Água, classifica a 

obra como a melhor novela da literatura brasileira.  

II. Quincas Berro d’Água, um bêbado inveterado, rei da esbórnia, das mulatas e de todos os 

vagabundos da Bahia, ao completar cinquenta anos é encontrado morto na pocilga em que vivia e, 

avisada da morte, sua filha vê a oportunidade de resgatar o pai da vida indecente que levava, 

procurando com isso devolver a dignidade da família.  

III. Na novela o personagem principal é encontrado morto, na oportunidade a filha empenha-se em 

promover um enterro digno ao pai, porém os amigos cachaceiros o levam para a última esbórnia.  

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) II e III. 

 

02. Assinale a opção que apresenta sinônimos convenientes para as palavras “ratificada”, 

“comedido” e “resgatar” sem alterar significativamente os respectivos sentidos apresentados no 

texto. 

A) Validada, insolente, revogar. 

B) Corrigida, perturbado, endeusar. 

C) Alterada, moderado, enterrar. 

D) Confirmada, prudente, libertar. 

 

03. Leia os fragmentos retirados do romance Budapeste, de Chico Buarque. Assinale a alternativa 

em que o acento indicador de crase deverá ser retirado: 

A) Ética, leis de imprensa, responsabilidade penal, direitos autorais, advento da internet, era extenso 

o temário do encontro, à portas fechadas, num hotel soturno de Melbourne.  

B) Aspirei o ar da madrugada, saí à direita, hesitei, retornei, e ali estava de novo o casal, a me fazer 

sinais diante do The Asshole.  

C) Pisti regulava com meu filho, apesar de miúdo, e puxara à mãe no rosto largo com as maçãs 

saltadas, nos lábios finos, nos cabelos escorridos porém negros, no tom imperativo. 

D) Eu chegara a crer que me houvessem esquecido, até porque os pedidos que eu fazia à copa nunca 

mais chegavam. 
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04. Aponte a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo: 

I. Ela ficou calada, foi embora sem dizer __________.    

II. Alfredo não fez o trabalho ________ ficou doente. 

III. A reunião foi estafante e muitos ________ficaram sem respostas.  

A) Porque – porquê – por quês. 

B) Por quê – porque – porquês. 

C) Porque – porque – porquês. 

D) Por quê – porquê – porque. 

 

05. Assinale a alternativa abaixo em que a palavra tem mais letras do que fonemas: 

A) Livre. 

B) Chama. 

C) Floresta. 

D) Bispo. 

 

06. Assinale a alternativa incorreta quanto à divisão silábica: 

A)  Se-quên-cia. 

B) Pro-te-í-na. 

C) So-bre-ma-ne-i-ra. 

D) Cons-tru-ção. 

 

07. Assinale a alternativa que corresponde ao período de pontuação correta: 

A) Pedro que era um apóstolo de Cristo, deteve o mais longo pontificado da história.   

B) Pedro, que era um apóstolo de Cristo, deteve, o mais longo pontificado da história.   

C) Pedro, que era um apóstolo de Cristo, deteve o mais longo pontificado da história.   

D) Pedro, que era um apóstolo de Cristo deteve o mais longo pontificado da história.   

 

08. De acordo com as regras de acentuação, o grupo de palavras que foi acentuado pela mesma 

razão é: 

A) Baús, vocês, avós, gêmeos. 

B) Conteúdo, quiséssemos, nêutron, elétrons. 

C) Uísque, pegá-lo, júri, pós-graduação. 

D) Gaúcho, saímos, faísca, cafeína. 
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09. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e contém uma oração 

coordenada sindética adversativa.  

A) Nem comprei a tênis, nem andei.  

B) Já que treinou, foi o vencedor. 

C) Madalena não sabe se usa óculos escuro ou passa protetor solar. 

D) Ele estudou muito para aquele concurso, contudo não obteve sucesso.  

 

10. Os fragmentos a seguir compõem um texto da Uol/VivaBem, mas estão desordenados. Enumere 

nos parênteses a ordem sequencial correta em que devem aparecer para compor um texto coeso e 

coerente. Coloque 1 no trecho inicial e assim sucessivamente. Na sequência assinale a opção 

correspondente. 

(   ) Apesar de ser complicado prever exatamente como será o futuro, já é possível vislumbrar como 

viverão os velhinhos num futuro próximo. O que já dá para adiantar é que não faltarão sensores e 

parafernálias para tornar a sua vida mais segura.  

(   ) Para envelhecer, basta estar vivo, certo? E isso tem ficado cada vez mais fácil. Ainda que o 

processo de envelhecimento seja (literalmente) doloroso para alguns, o aumento de dores nas juntas, 

não me deixa mentir, os avanços tecnológicos e da medicina estão fazendo a expectativa de vida 

disparar. 

(   ) E essa futura maior parcela da população precisará viver com qualidade. Para isso, empresas e 

pesquisadores estão cada vez mais de olho na população acima de 60 e já pensando, até em causa 

própria, em como melhorar a vida dessa considerável parcela da população. 

(  ) De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os idosos representam, 

atualmente, 10% da população brasileira. A partir da década de 2030, teremos mais velhos do que 

jovens e, em 2050, a população acima dos 60 anos será o dobro do contingente de crianças e 

adolescentes com menos de 14 anos. 

A) 4, 1, 3, 2. 

B) 4, 3, 1, 2. 

C) 2, 1, 3, 4. 

D) 2, 3, 1, 4. 
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Raciocínio Lógico Matemático 

 

11. Número é um objeto da matemática usado para descrever quantidade, ordem ou medida. O 

conceito de número provavelmente foi um dos primeiros conceitos matemáticos assimilados pela 

humanidade no processo de contagem. Para tal, os números naturais eram um bom começo. Marque 

a alternativa em que aparecem somente números primos: 

A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15. 

B) 2 – 3 – 5 – 11 – 13 – 17 – 19 – 233 – 235 – 237 – 239 – 240 – 1250. 

C) 2 – 3 – 5 – 11 – 13 – 17 – 19 – 233 – 107 – 661 – 750 – 879 – 899. 

D) 2 – 3 – 5 – 11 – 13 – 17 – 19 – 233 – 29 – 31 – 107 – 109 – 281 – 661. 

 

12. Uma pessoa descontou um título com valor nominal de R$ 3.300,00 40 meses antes de seu 

vencimento e recebeu a quantia de R$ 1.320,00. Se, utilizado o desconto simples comercial 

(desconto simples por fora), assinale a alternativa que mostra corretamente a taxa mensal de 

desconto: 

A) i = 20%. 

B) i = 68%. 

C) i = 1,5 %. 

D) i = 2,4%. 

 

13. Um correntista recebeu R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) de uma pessoa que lhe devia. Ele 

pegou o valor e aplicou a juros compostos de 1,8% ao mês. Aplicado por 6 meses, qual será o 

montante no final desse período? 

A) Montante R$ 100.000,00. 

B) Montante R$ 3.561,30, aproximadamente. 

C) Montante R$ 250,00, aproximadamente. 

D) Montante R$ 1.780,76, aproximadamente. 
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14. Utilizando o sistema de medidas, há uma sequência quando relaciona-se do maior para o menor, 

sendo o Km a maior unidade empregada nesse estudo. Considerando o enunciado, a sequência 

correta será: 

A) Km – dam – hm – m – dm – cm – mm. 

B) Km – hm – dam – m – cm – dm – mm. 

C) Km – hm – dam – m – dm – cm – mm. 

D) Mm – dm – cm – m – dam – hm – Km. 

 

15. Do latim volūmen, o conceito de volume permite referir-se à corpulência ou ao vulto de algo. 

Refere-se à magnitude (ou grandeza) física que expressa a extensão de um corpo em três dimensões 

(comprimento, largura e altura). No Sistema Internacional (S.I.), a sua unidade é o metro cúbico 

(m³), sendo que 1m³ corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1m de aresta. Esse 1m³ refere-

se ao espaço que o cubo que possui 1m de aresta ocupa. Pode-se encontrar o volume multiplicando 

altura, largura e comprimento desse cubo. No entanto, não é somente o cubo que possui volume, 

outras figuras geométricas como o cone, o cilindro, a pirâmide, o paralelepípedo e os prismas, por 

exemplo, também possuem. Calcule o volume do prisma, apresentado abaixo, e assinale a 

alternativa que apresenta o volume correto: 

 

A) V= 360 m³. 

B) V= 1000m³. 

C) V = 240m³. 

D) V= 24m³. 
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Conhecimentos Gerais 

 

16. A reflexão do sociólogo destaca que, nos tempos atuais, as relações entre os indivíduos nas 

sociedades tendem a ser menos frequentes e menos duradouras. A fluidez dos vínculos, que marca a 

sociedade contemporânea, encontra-se inevitavelmente inserida nas próprias características da 

modernidade. É impossível fugir das consequências da globalização, com suas vertiginosas ondas 

de informação e de novas ideias. Tudo ocorre com intensa velocidade, o que também se reflete nas 

relações entre as pessoas. O sociólogo fundamenta seus conceitos em "relações líquidas", 

formulado, por exemplo, em Amor Líquido. Estamos falando de: 

A) Zygmunt Bauman (1925 – 2017). 

B) Alain Touraine (1925 - ...). 

C) Pierre Félix Bourdieu (1930 – 2002). 

D) Pierre Lévy (1956 - ... ). 

 

17. Em 1750 foi estabelecido o Tratado de Madrid entre portugueses e espanhóis. O tratado 

determinou que Portugal cederia a região da Colônia do Sacramento – atual Uruguai – à Espanha, 

em troca da cessão do território dos Sete Povos das Missões. Para concretizar o acordo, os povos 

Guaranis deveriam abandonar as sete aldeias da margem oriental do rio Uruguai. Os índios não 

aceitaram o tratado, e pegaram em armas para defender suas terras. Teve início, assim, a Guerra 

Guaranítica, que opôs os nativos a tropas espanholas e portuguesas. Nas alternativas abaixo, 

assinale aquela onde encontramos o líder indígena que se destacou e se transformou em mito na 

História dos Sete Povos das Missões: 

A) Vitorino Condá. 

B) Sepé Tiaraju. 

C) Raoni Metuktire. 

D) Mario Juruna. 

 

18. No ano de 1979 foi construído o monumento e símbolo municipal de Maravilha/SC. O símbolo 

foi oficializado pela Lei nº. 773. A estátua é feita com sucata e a obra é uma criação do artista 

plástico chapecoense Paulo Siqueira. O monumento e símbolo do município é conhecido como: 

A) A criança e o pássaro. 

B) A criança e sua cidade. 

C) Cidade das crianças.  

D) Liberdade das crianças. 
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19. A Organização das Nações Unidas - ONU designou que a partir do ano de 1975 em âmbito 

internacional, no dia 08 de março é comemorado: 

A) Dia Internacional da Consciência Negra. 

B) Dia Internacional da Ecologia. 

C) Dia Internacional da Mulher. 

D) Dia Internacional da Cruz Vermelha. 

 

20. Em julho de 1969 ocorreu a primeira alunissagem tripulada da história. O primeiro astronauta  a 

pisar na lua proferiu palavras que ficaram famosas “Este é um pequeno passo para um homem, um 

salto gigante para a humanidade”. A missão foi televisionada para a terra e até hoje gera 

controvérsias – teorias da conspiração falam que as imagens eram irreais, feitas em estúdios de 

cinema e que nunca nenhum homem foi à lua. Assinale a alternativa que apresenta o nome do 

primeiro homem a pisar na lua. 

A) Buzz Aldrin. 

B) Michael Collins. 

C) David Scott. 

D) Neil Alden Armstrong. 

 

Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

21. A história natural da doença (HND) permite a compreensão da progressão ininterrupta dentro do 

percurso que esta realiza em um hospedeiro susceptível, desde a exposição a um agente causal até a 

recuperação, ou mesmo o óbito deste. Sobre a HDN, pode se a afirmar que: 

A) A história natural da doença é subdividida em cinco fases: fase inicial, fase de susceptibilidade, 

fase pré-clínica, fase clínica e fase de incapacidade residual. 

B) Na fase de susceptibilidade ainda não há a doença propriamente dita, porém já existem 

condições que podem favorecer o seu aparecimento. 

C) A fase clínica é a fase onde a doença ainda está no estágio de ausência de sinais clínicos. 

D) A fase pré-clínica pode ser conhecida também como fase de susceptibilidade. 

 

22. De acordo com o Capitulo I, da Instrução Normativa nº 76, de 26 de Novembro de 2018, o qual 

apresenta o regulamento técnico de identidade e qualidade de leite cru refrigerado, avalie as 

sentenças sobre os parâmetros físico-químicos que o leite cru refrigerado deve apresentar: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Buzz_Aldrin


Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2019 

10 

Prova Médico Veterinário 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

I. Deve apresentar um índice crioscópico entre -0,500ºH (quinhentos e trinta milésimos de grau 

Hortvet negativos) e -0,505°H (quinhentos e cinquenta e cinco milésimos de grau Hortvet 

negativos. 

II. Deve apresentar acidez titulável entre 0,14 (quatorze centésimos) e 0,18 (dezoito centésimos 

expressa em gramas de ácido lático/100mL. 

III. Deve apresentar teor mínimo de sólidos não gordurosos de 11,4g/100g e  teor mínimo de 

sólidos totais de 8,4g/100g. 

IV. Deve apresentar teor mínimo de gordura de 3,0g/100g e teor mínimo de proteína total de 

2,9g/100g. 

V. Deve apresentar estabilidade ao alizarol na concentração mínima de 72% v/v. 

De acordo com as sentenças acima, são corretas as afirmações:  

A) I, III e IV. 

B) I, II, IV e V. 

C) II, IV e V. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

23. Segundo a Instrução Normativa nº 76 de 26 de Novembro de 2018, a qual rege os padrões de 

qualidade do leite cru refrigerado e do leite pasteurizado tipo A, avalie as alternativas e assinale a 

que corresponde aos padrões de qualidade que devem ser obtidos nas médias geométricas 

trimestrais com relação a Contagem Padrão em Placas e Contagem de Células Somáticas do leite 

cru refrigerado e do leite tipo A, respectivamente:  

A) 100.000 UFC/mL /400.000 CS/mL e 10.000 UFC/mL/ 400.000 CS/mL. 

B) 300.000 UFC/mL / 500.000 CS/mL e 10.000 UFC/mL e 400.000 CS/mL. 

C) 100.000 UFC/mL /500.000 CS/mL e 10.000 UFC/mL e 500.000 CS/mL. 

D) 300.000 UFC/mL /500.000 CS/mL e 100.000 UFC/mL /400.000 CS/mL. 

 

24. Segundo o Capítulo III do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal - RIISPOA (Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017), os estabelecimentos de 

ovos são classificados em granja avícola e unidade de beneficiamento de ovos e derivados, perante 

esta classificação avalie as alternativas e assinale a correta: 

A) Se a unidade de beneficiamento de ovos e derivados destinar-se, exclusivamente, à expedição de 

ovos, poderá ser dispensada a exigência de instalações para a industrialização de ovos. 

B) É obrigatória a classificação de ovos quando a unidade de beneficiamento de ovos e derivados 

receber ovos já classificados. 
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C) Não é permitida à granja avícola a comercialização de ovos para a unidade de beneficiamento de 

ovos e derivados. 

D) Na unidade de beneficiamento de ovos e derivados não é permitida a produção e a ovoscopia da 

matéria prima.  

 

25. Nos últimos dez anos, o Brasil vem buscando posições de destaque no mercado mundial de 

produtos de origem animal devido ao melhoramento progressivo da situação sanitária do seu 

rebanho animal, além da inegável qualidade dos produtos exportados. Para que novos e valiosos 

mercados possam ser prospectados, aumentando a participação mundial do agronegócio brasileiro, 

são necessárias mudanças no status sanitário do país para febre aftosa, perante isso o plano 

estratégico (2017-2026) do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Febre Aftosa 

estabeleceu algumas operações para o controle desta doença, de acordo com isso avalie as sentenças 

a seguir:  

(   ) Restringir o número de médicos veterinários habilitados para o diagnóstico da enfermidade. 

(   ) Atualizar a legislação e procedimentos operacionais relacionados às doenças vesiculares. 

(   ) Buscar a realização da transição  de zona  livre sem vacinação para zona livre com vacinação. 

(   ) Fortalecer a intersetorialidade e transdisciplinaridade das ações com ênfase na febre aftosa. 

(   ) Avaliar, aperfeiçoar e fortalecer as capacidades dos Serviços Veterinários. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) V, F, V, F, F. 

B) F, V, F, V, F. 

C) F, V, F, F, V. 

D) F, V, F, V, V. 

 

26. A brucelose é uma enfermidade transmissível, de caráter crônico, causada por bactérias do 

gênero Brucella, as quais infectam diversas espécies de mamíferos domésticos e silvestres, bem 

como o ser humano. A respeito da Brucelose é correto afirmar que: 

A) Ao se tratar da ocorrência da Brucelose em bovinos e bubalinos o principal agente etiológico 

envolvido é a Brucella melitensis, sendo que esta tem predileção principalmente pelo trato 

reprodutor feminino e masculino. 

B) Sabe-se que a Brucelose em cães pode causar abortamento tardio, o qual pode ocorrer entre 30 e 

57 dias de gestação. Nos machos as principais manifestações clínicas são epididimite grave e 

prostatite. 
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C) A brucelose é uma doença que acomete diversas espécies dentre os animais domésticos, porém 

algumas espécies são resistentes a qualquer agente, dentre estas, cita-se os suínos. 

D) Os bezerros nascidos de fêmeas com brucelose não são infectados intrauterinamente, desta 

forma não são considerados disseminadores da doença. 

 

27. A leptospirose é uma enfermidade infectocontagiosa causada por bactérias espiroquetas do 

gênero Leptospira que acomete animais domésticos, silvestres e humanos. O diagnóstico desta 

enfermidade pode ser realizado por meio de métodos diretos que detectam o agente etiológico e 

métodos indiretos que demonstram os anticorpos produzidos pelos mecanismos de defesa do 

hospedeiro. Com base nestes métodos de diagnóstico, avalie as sentenças a seguir:  

I. A investigação de anticorpos humorais produzidos pelos animais infectados tem sido a a principal 

metodologia aplicada, realizando assim  métodos diretos para a detecção, como os testes gênero-

específicos como a reação de aglutinação macroscópica e o teste de ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay). 

II. Como um método direto cita-se os exames histopatológicos, a partir de amostras que devem ser 

armazenadas em formol e coradas por hematoxilina-eosina ou por sais de prata. 

III. O isolamento e a identificação das leptospiras por meio do cultivo ou inoculação em animais de 

laboratório é considerado um método indireto do diagnóstico da enfermidade. 

IV. Pode-se realizar também como método direto técnicas moleculares para a detecção de DNA 

bacteriano por meio da reação em cadeia pela polimerase (PCR). 

V. Como método direto, pode-se realizar o exame a fresco por meio da observação da morfologia e 

motilidade característica das leptospiras. 

De acordo com as assertivas acima, assinale a alternativa que corresponde as opções corretas sobre 

os métodos diagnósticos diretos e indiretos da leptospirose:  

A) I, II e III. 

B) III, IV e V. 

C) II, IV e V. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

28. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por 

mosquitos. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados. A febre 

amarela tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação 

em áreas urbanas. A respeito da febre amarela, avalie as alternativas a seguir:  



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2019 

13 

Prova Médico Veterinário 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

(     ) O período de incubação (tempo entre a infecção pela picada do mosquito e o aparecimento do 

quadro clínico) é sempre longo,  variando entre 60 a 90 dias.  

(   ) O quadro clínico clássico caracteriza-se pelo surgimento súbito de febre alta, geralmente 

contínua, cefaleia intensa e duradoura, inapetência, náuseas e mialgia. 

(   ) Dentre as medidas de prevenção cita-se além da vacinação, o controle do mosquito Aedes 

aegypti, visto que este é considerado um vetor da doença. 

(    ) Os primatas não humanos são considerados sentinelas da doença, devido a isso, uma das 

formas de controle é a eliminação destes em áreas endêmicas. 

(   ) A vacinação contra febre amarela é a medida mais importante e eficaz para prevenção e 

controle da doença em humanos.  

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, V, V, F, V. 

B) F, V, F, F, V. 

C) V, V, V, F, V. 

D) F, F, V, F, F. 

 

29. Segundo a Resolução do CRMV-SC n° 042/2007 de 15 de Fevereiro de 2007, o médico 

veterinário responsável técnico é o profissional que garante ao consumidor a qualidade do produto 

final e do serviço prestado, respondendo ética, civil e penalmente por danos que possam vir a 

ocorrer ao consumidor, em razão de seu trabalho.  O Manual do Responsável Técnico CRMV-SC, 

2007 traz as atribuições dadas ao médico veterinário responsável técnico, dentre estas, cita-se a 

fiscalização de exposições, feiras entre outras. Referente a isto, avalie as afirmativas abaixo, sobre 

as responsabilidades do médico veterinário responsável técnico: 

I. Avaliar os animais sobre as suas condições de saúde, capacidade reprodutiva, estado de gestação, 

ausência de ectoparasitos, entre outras. 

II. Orientar quanto ao transporte dos animais, para evitar danos que lhes comprometam as condições 

de vida e bom desempenho. 

III. Classificar os animais dentro de uma cronologia correta, por categoria, informando a raça ou o 

cruzamento predominante. 

IV. Participar da elaboração do Regulamento do evento pecuário, fazendo dele constar às normas 

sanitárias oficiais, os padrões e as normas zootécnicas vigentes. 

V. Estar presente, obrigatoriamente, durante todo o evento, principalmente enquanto estiver 

ocorrendo a entrada e saída de animais no recinto. 
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São responsabilidades do médico veterinário responsável técnico por feiras, exposições, leilões etc, 

as assertivas:  

A) I, II e III. 

B) I, II, III e IV. 

C) II, III e V. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

30. A Resolução nº 1138, de 16 de dezembro de 2016 do Conselho Federal de Medicina Veterinária 

– CFMV, considera a medicina veterinária, uma atividade imprescindível ao progresso 

socioeconômico, à proteção da saúde humana e animal, ao meio ambiente e ao bem-estar da 

sociedade e dos animais e  requer dos que a exercem, a formação, o conhecimento e o 

aprimoramento profissional. A mesma resolução  traz os deveres do médico veterinário. Perante a 

isso, avalie as alternativas e assinale a opção que não corresponde a um dever do médico 

veterinário: 

A) Facilitar a participação dos profissionais da medicina veterinária nas atividades dos órgãos de 

classe. 

B) Não se utilizar de dados estatísticos falsos nem deturpar sua interpretação científica. 

C) Informar a abrangência, limites e riscos de suas prescrições e ações profissionais. 

D) Exercer a profissão buscando sempre formas de mercantilismo. 

 

31. Segundo o Artigo 84 do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal - RIISPOA (Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, alterado pelo Dec. 9.069/2017) nos 

estabelecimentos sob inspeção federal, é permitido o abate de bovinos, bubalinos, equídeos, 

suídeos, ovinos, caprinos, aves domésticas e lagomorfos e de animais exóticos, animais silvestres e 

pescado, atendido o disposto neste Decreto e em normas complementares.  Sobre o abate normal 

dos animais apresentado nos artigos 112 ao 124 do RIISPOA-2017, avalie as opções e assinale a 

alternativa correta:  

A) A sangria deve ser a mais completa possível e realizada com o animal suspenso pelos membros 

anteriores ou com o emprego de outro método aprovado pelo Departamento de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal. 

B) Deve ser mantida a correspondência entre as carcaças, as partes das carcaças e suas respectivas 

vísceras até o término do exame post mortem pelo SIF, observado o disposto em norma 

complementar. 

C) As operações de toalete devem ser realizadas antes do término do exame post mortem. 
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D) É permitido o chamuscamento de suídeos sem escaldagem e depilação prévias. 

 

32. As Boas Práticas de Fabricação (BPF) representam uma importante ferramenta para o alcance 

de níveis adequados de segurança dos alimentos. Sua adoção é um requisito da legislação vigente e 

faz parte dos programas de garantia da qualidade do produto final. As boas práticas de fabricação se 

aplicam desde a recepção da matéria prima, passando por todos os processos, até o armazenamento 

e expedição do produto finalizado. Sobre as operações baseadas nas BPF, assinale a alternativa 

correta:  

A) Para que as matérias primas sejam liberadas para o processamento devem ser realizadas 

inspeções e coleta de amostras para análises. Produtos em desacordo quanto a data de validade ou a 

temperatura devem retornar a indústria para a troca da embalagem e reutilização. 

B) Ao processamento devem ser controlados todos parâmetros do processo e os mesmos devem ser 

rigorosamente registrados, a anotação desses parâmetros pode ser realizada uma única vez ao final 

de todos os processos. 

C) A operação de embalagem deve ser completada o mais rápido possível, a fim de minimizar a 

exposição do produto à contaminação. A minimização de contaminações pós-processamento reduz 

perdas de produto. 

D) A contaminação cruzada não é um problema nas indústrias, desta forma, não há ocorrência de 

problemas quando houver o cruzamento dentro da indústria da matéria prima com o produto já 

acabado. 

 

33. “Santa Catarina teve o primeiro caso confirmado de morte por raiva humana desde 1981, 

afirmou a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC)”. A respeito da raiva, julgue as 

sentenças e assinale a alternativa correta: 

A) A raiva é uma zoonose bacteriana que se caracteriza por provocar encefalomielite em animais de 

sangue quente (mamíferos) e nos humanos. 

B) O agente da raiva é mantido na natureza por meio de apenas duas formas distintas de 

manifestação epidemiológica: a urbana e a rural. 

C) Para o diagnóstico da enfermidade deve-se coletar material preferencialmente do sistema 

reprodutor, visto que este é o local de predileção do agente etiológico. 

D) O decurso clínico da raiva em cães pode ser dividido em três fases: prodrômica, de excitação e 

paralítica. 
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34. A tuberculose é uma enfermidade infectocontagiosa, que provoca lesões granulomatosas 

crônicas de caráter progressivo em animais de produção, e constitui-se como uma grave zoonose. 

Sobre a tuberculose, avalie as assertivas abaixo:  

I. O teste cervical duplo comparativo utilizando tuberculina PPD aviária e bovina, é considerado 

confirmatório pelo Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose 

(PNCEBT), para animais reagentes aos testes da prega anocaudal e cervical simples. 

II. Na contaminação de rebanhos, animais doentes portadores eliminam o bacilo da tuberculose por 

meio de descamações cutâneas, tornando esta, a principal via de eliminação deste bacilo entre os 

animais. 

III. O imunodiagnóstico da tuberculose é obtido por testes permitidos de tuberculinização 

intradérmica, sendo também conhecido como diagnóstico alérgico-cutâneo. 

IV. A tuberculose acomete principalmente bovinos, bubalinos e equinos, sendo rara em suínos e 

caprinos. 

V. O Mycobacterium tuberculosis, é o principal agente causador da tuberculose em bovinos e 

bubalinos. 

De acordo com as assertivas acima, assinale a alternativa:  

A) I e III. 

B) I, II e V. 

C) II e IV. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

35. O Sistema APPCC é baseado em uma série de etapas inerentes ao processo de produção de 

alimentos, iniciando pela obtenção da matéria prima, até o consumo do alimento, fundamentando-se 

na identificação dos perigos potenciais à segurança do alimento, bem como nas medidas para o 

controle das condições que geram os perigos. O sistema APPCC é baseado em sete princípios, de 

acordo com isso, avalie as opções abaixo: 

(      ) O princípio um é relacionado a análise dos perigos e caracterização das medidas preventivas. 

(      ) O princípio dois está direcionado a identificação dos pontos críticos de controle (PCC). 

(      ) O princípio três  é baseado no estabelecimento dos procedimentos de verificação. 

(      ) O princípio quatro é relacionado com o estabelecimento dos limites críticos. 

(      ) O princípio cinco é baseado  no estabelecimento das ações corretivas. 
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A sequência correta de cima para baixo é:  

A) V, F, F, V, V. 

B) F, V, F, F, V. 

C) V, V, F, F, V. 

D) F, F, V, F, F. 

 

36. Zoonoses são enfermidades transmitidas naturalmente dos animais ao homem. Apesar dos 

avanços verificados no seu controle, a incidência de zoonoses permanece alta em todos os países em 

desenvolvimento. Acerca das zoonoses é correto afirmar que:  

A) A Listeriose é causada por um agente viral o qual pode ser eliminado pelas fezes e se encontra 

presente nos fetos abortados e na placenta e a infecção se dá por contato. 

B) A febre maculosa consiste em uma doença febril e aguda, causada pelo agente Rickettia 

rickettsii, transmitido por carrapatos e é caracterizada por vasculite generalizada. 

C) O período de incubação da leptospirose é longo e dura cerca de 3 a 4 meses. A sintomatologia 

humana é muito variável, desde casos leves, praticamente assintomáticos, até outros como vômitos, 

icterícia, meningite, encefalite e até a morte. 

D) A giardíase é uma zoonose causada pelo protozoário flagelado Giardia sp., caracterizada por 

sinais entéricos e acomete somente os mamíferos. 

 

37. A inspeção dos produtos de origem animal que é regulamentada pelo Regulamento de Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA (Decreto nº. 9.013, de 29 de 

março de 2017), regulariza também as normas de transporte dos produtos de origem animal, de 

acordo com isso, avalie as alternativas a seguir:  

I. Os veículos, os contentores ou os compartimentos utilizados para o transporte de matérias-primas 

e de produtos frigorificados devem dispor de isolamento térmico e, quando necessário, de 

equipamento gerador de frio, além de instrumento de controle de temperatura, em atendimento ao 

disposto em normas complementares. 

II. O trânsito de matérias-primas e de produtos de origem animal deve ser realizado por meio de 

transporte apropriado, de modo a garantir a manutenção de sua integridade e a permitir sua 

conservação. 

III. É permitido o transporte de pescado fresco a granel, com exceção das espécies de grande 

tamanho, conforme critérios definidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

IV. Os veículos, os contentores ou os compartimentos devem ser higienizados e desinfetados antes e 

após o transporte. 
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V. Durante o transporte, o pescado congelado deve ser mantido a uma temperatura não superior a 

0ºC. 

De acordo com as assertivas acima, assinale a alternativa correta sobre o transporte dos produtos de 

origem animal:  

A) I, II e IV. 

B) I, II, III e IV. 

C) I, II e V. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

38. Os índices e coeficientes indicadores de saúde são valores utilizados para avaliar o estado de 

saúde de uma população. Os valores numéricos referentes a qualquer evento de interesse em saúde 

são necessários para o conhecimento das condições de saúde de uma população. Quando se trata 

dos coeficientes, diversos são os utilizados. De acordo com os coeficientes epidemiológicos, é 

incorreto afirmar que:  

A) O coeficiente de incidência leva em consideração o número de casos novos da doença, ou seja, 

aqueles que se iniciaram no período de tempo considerado, naquela população. 

B) O coeficiente de mortalidade indica a probabilidade que teve um indivíduo daquela população de 

morrer devido àquela causa naquele período de tempo. 

C) O coeficiente de ataque é similar ao coeficiente de letalidade, porém é utilizado para doenças de 

origem hereditária. 

D) O coeficiente de letalidade é uma forma de indicar a gravidade da doença, ou seja, a virulência 

do agente etiológico. 

 

39. A Toxoplasmose é uma zoonose cosmopolita, causada por protozoário. Apresenta quadro 

clínico variado, desde infecção assintomática a manifestações sistêmicas extremamente graves. 

Referente a toxoplasmose é correto afirmar que:  

A) Os animais domésticos podem se infectar por três modos, representados pela ingestão de 

oocistos, ingestão de cistos e a forma congênita ou transplacentária. 

B) A enfermidade é causada pelo Toxoplasma gondii, um parasita que se aloja na mucosa 

gastrointestinal, afetando exclusivamente o homem e os felídeos.  

C) Dentro do ciclo da toxoplasmose o gato é considerado o hospedeiro intermediário, sendo assim 

os felídeos são as principais fontes de infecção. 

D) O diagnóstico da toxoplasmose pode ser confirmado através dos sinais clínicos, visto que estes 

direcionam de forma clara o diagnóstico. 
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40. Segundo o Decreto nº. 9.013, de 29 de março de 2017, o qual regulamenta a Inspeção Industrial 

e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA, são considerados estabelecimentos de leites 

e derivados:  

I. Unidade de beneficiamento de leite tipo A. 

II. Entreposto de beneficiamento. 

III. Usina de queijo e derivados. 

IV. Granja leiteira.  

V. Queijaria. 

Assinale a alternativa que segundo o RIISPOA-2017, corresponde aos estabelecimentos de leite e 

derivados:  

A) I, II e V. 

B) II e III. 

C) IV e V. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 


