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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 04 alternativas 

(a, b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Texto I 

Um caso especial de variação de estilo é o que se vê no tabu linguístico, quando os falantes evitam 

determinados assuntos como um todo, ou certas palavras em situações particulares (por exemplo, na 

presença de estranhos, de membros do sexo oposto, de crianças, de pessoas mais velhas, etc.). Tanto 

quanto se sabe, esse fenômeno é encontrado em todas as comunidades, embora o tipo de assunto e 

de vocabulário, assim como as situações nas quais os tabus operam, variem consideravelmente. Na 

Inglaterra, nomes de divindades e palavras com conotações religiosas (sem dúvida, relíquias de 

atitudes mágicas mais antigas em relação à língua), da mesma forma que palavras consideradas 

obscenas, algumas vezes parecem aliviar os sentimentos de tensão simplesmente ao serem 

pronunciadas; mas, na maioria das situações, seu uso é desaprovado como blasfêmia e outras 

expressões são introduzidas. 

R.H. Robins, Linguística Geral, Porto Alegre, Ed. Globo. 

 

1 - De acordo com o texto, podemos inferir que: 

a) O indivíduo, ao falar, observa regras implícitas de comunicação. 

b) A comunicação oral é decorrente de expressões religiosas.  

c) Falar significa indagar a própria identidade. 

d) Há sujeitos que blasfemam em  qualquer circunstância.  

2 - De acordo com o autor, a Inglaterra: 

a) Indica um caso especial de variação de estilo de oral. 

b) Posiciona -se como uma exceção linguística ao usar nomes de divindades ou palavras 

religiosas. 

c) Constitui um exemplo de variação de estilo de falar em decorrência de tabus linguísticos. 

d) Ostenta exemplos gritantes de insultos em situações de preocupação.  
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3 - A pontuação é utilizada para reproduzir, na escrita, os recursos da linguagem falada.  

A vírgula pode ser utilizada para separar termos da oração ou, até mesmo, orações de um período.  

Deve vir entre vírgulas: 

1. Venha, Maria, todos estão esperando por você. ( Vocativo). 

2. Pedro, pregador da palavra de Deus, morreu neste local. (Aposto). 

3. As mães, naquele momento, pensaram em desistir. (Adjunto adverbial). 

4. O jovem, que tem mais disposição física, precisa se esforçar. (Oração subordinada adjetiva 

explicativa). 

a) V-F-F-V 

b) V-V-F-F 

c) F-F-V-V 

d) V-V-V-V 

4 - O texto é uma forma de interação social. Sobre a construção de um texto podemos denotar que:  

I- “A progressão temática de um texto pode ser estruturada por meio de diferentes recursos 

coesivos, entre os quais se destaca a pontuação.” 

II- “A coerência do texto é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto.” 

III- “A coesão textual está relacionada à constituição de seu sentido. Para que um texto seja 

coerente, ele deve apresentar, de forma satisfatória, dois tipos de coesão: a externa e a 

interna.” 

IV- “A coesão de um texto está relacionada com a articulação de suas partes. Ela também tem 

relação com o sentido, mas seu objetivo principal é a unidade linguística.” 

(Superguia português e redação. Ricardo Picinato, Érika Alfato, 2017). 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 
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b) I, e IV, apenas. 

c) I, II e II, apenas. 

d) II e IV. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

5 - “O envelhecimento mundial: O envelhecimento da população é um fenômeno de extensão 

global. Na média, toda a população do planeta está ficando mais velha em decorrência de dois 

fatores principais”: (Revista GE Atualidades, 2017). 

 Assinale a alternativa correspondente à informação:  

a) Aumento na taxa de fertilidade e menor longevidade. 

b) Queda na taxa de fertilidade e maior longevidade. 

c) Poucos avanços da medicina e da indústria farmacêutica. 

d) Políticas públicas de saúde e poucas condições nutricionais e sanitárias. 

6 - Como resposta às crises penitenciária e de segurança pública que tomaram conta do país, o 

governo federal anunciou um Plano Nacional de Segurança o qual prevê algumas medidas. Assinale a 

alternativa que NÃO está prevista neste plano. 

a) Construir novos presídios. 

b) Rever as prisões provisórias por meio de forças-tarefa estaduais. 

c) Reduzir a capacitação de cursos profissionalizantes aos detentos. 

d) Separar os presos perigosos e do crime organizado em alas diferentes das dos demais. 

7 - “Em meio ao caos econômico, a política venezuelana não traz qualquer sinal de que a situação 

possa ser revertida no curto prazo. O governo do presidente __________ ___________, de quem 

deveria partir as iniciativas de estímulo econômico, encontra-se praticamente paralisado. Em um 

quadro de extrema polarização política, situação e oposição estão literalmente em pé de guerra. 

Protestos e confrontos envolvendo partidários dos dois campos são frequentes. A disputa se 

radicalizou ainda mais a partir da iniciativa da oposição de convocar um referendo revogatório- a 
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Constituição venezuelana dispõe de um mecanismo de consulta popular para decidir se o presidente 

deve completar ou não o seu mandato.” (Revista GE Atualidades, 2017). O atual presidente da Venezuela 

é: 

a) Nicolás Maduro. 

b) Hugo Chávez. 

c) Henrique Capriles. 

d) Tareck El Aissami. 

8 - A Lei complementar nº 159, de 29 de dezembro de 2014 dispõe sobre o estatuto dos servidores 

públicos município de Arabutã, das Fundações municipais e dá outras providências. O Art. 5º trata 

dos requisitos básicos para ingresso no serviço público. Assinale a sentença INCORRETA: 

a) O gozo dos direitos políticos. 

b) O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 

c) Aptidão fica e mental. 

d) A idade mínima de 21 anos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO VETERINÁRIO 

9 - Quanto à Vigilância Sanitária e à atuação do médico veterinário sanitarista, é correto afirmar que: 

I - As ações de Vigilância Sanitária (VISA) devem promover e proteger a saúde da população e 

serem capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde.  

II - A vigilância sanitária é destinada à defesa da saúde pública, promovendo um domínio sanitário 

de produção e comercialização (ANVISA). Existe uma variedade de profissionais sanitaristas, 

entre eles o médico veterinário. 

III - O médico veterinário é um profissional indispensável para assegurar a saúde da população 

humana e animal. Seu papel é fundamental para o desenvolvimento do segmento científico, 

sanitário e nutricional em equilíbrio com o meio ambiente e com os animais; 

IV - A Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária têm praticamente os mesmos objetivos, 

ou seja, prevenir e controlar os riscos e agravos à saúde. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 02/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ - SC 

 

7 
 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta.  

b) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  

c) se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas.  

d) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

10 - É correto afirmar que: 

I - A Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 

detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva. 

II - Poderíamos definir que Vigilância Ambiental em Saúde se configura como um conjunto de 

ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. 

III - A atuação do médico veterinário na fiscalização da entrada e saída (movimentação) de 

animais e de seus produtos derivados é de grande importância na preservação da saúde humana e 

dos rebanhos nacionais.  

Assinale:  

a) se somente a afirmativa I estiver correta.  

b) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.  

c) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  

d) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

11 - Acerca de Zoonoses e Saúde Pública, analise as afirmativas: 

I - A Brucelose bovina e bubalina é de notificação obrigatória, de acordo com o Decreto 5.741/06, 

que regulamenta o PNCEBT e com a IN 30/06, que disciplina a habilitação de médicos 

veterinários. 

II - As espécies acometidas pela Influenza Aviária são aves e mamíferos, inclusive o homem, no 

qual a transmissão ocorre através de secreções de animais doentes. 

III - Homem, cão (Canis familiaris), raposas (Dusicyon vetulus e Cerdocyon thus) e marsupiais 

(Didelphis albiventris) são espécies acometidas pela Leishmaniose Visceral. 
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IV - A leptospirose é uma zoonose, causada por bactérias do gênero Leptospira. É uma doença 

infectocontagiosa que acomete somente animais domésticos e silvestres, tendo considerável 

importância econômica. A doença não é de notificação obrigatória. 

Assinale:  

a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  

b) se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas.  

c) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas.  

d) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

 

12 - Conforme o Código de Ética do Médico Veterinário são deveres do médico veterinário, à 

exceção de uma. Assinale-a. 

a) receber desagravo público, quando solicitar ao CRMV, se ofendido no exercício de sua 

profissão. 

b) exercer somente atividades que estejam no âmbito de seu conhecimento profissional. 

c) fornecer informações de interesse da saúde pública e de ordem econômica às autoridades 

competentes nos casos de enfermidades de notificação obrigatória. 

d) realizar a eutanásia nos casos devidamente justificados, observando princípios básicos de 

saúde pública, legislação de proteção aos animais e normas do CFMV. 

 

13 - Quanto ao Bem Estar Animal e a Bioética, estão corretas as afirmativas, exceto uma. Assinale-a. 

a) A legislação de bem estar animal no Brasil teve inicio com o Decreto nº 24.645  de julho de 

1934, que estabelece medidas de proteção animal. Nossa atual Constituição Federal dota o 

poder público de competência para proteger a fauna e a flora, vedando práticas que 

submetam os animais a crueldade.  

b) A estratégia mundial de bem estar animal da OIE (Organização Mundial de Saúde Animal) 

foi criada para oferecer orientações e coordenação contínua sobre as ações da organização 

neste importante campo, visando um mundo em que o animal seja respeitado. 

c) A ocorrência de hematomas nas carcaças bovinas tem um impacto positivo no bem estar e na 

qualidade da carne. Estudos realizados observaram que o tipo de caminhão, a categoria 

animal e a distância percorrida até o frigorífico não precisam ser considerados no 

planejamento de transporte de bovinos.  
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d) Os médicos veterinários, executando tarefas e funções, muitas vezes bem diferenciadas, 

podem aplicar os princípios da Bioética e o do Bem Estar Animal. Uma interação 

harmoniosa e ética entre os diferentes elementos vivos. É o respeito à vida, o biocentrismo, 

o referencial para as ações do homem. 

 

14 - A febre aftosa (FA) é uma doença altamente contagiosa dos mamíferos e tem um grande 

potencial para causar severas perdas econômicas. Há sete sorotipos do vírus da febre aftosa, ou seja, 

O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 e Ásia 1. 

Sobre febre aftosa, é correto afirmar que: 

a) a infecção por um sorotipo pode conferir imunidade contra outros sorotipos.  

b) as diretrizes gerais para a erradicação e a prevenção da febre aftosa para a implementação do 

Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) foi aprovada pela 

Instrução Normativa número 44 de 2007. 

c) por se classificar como uma doença vesicular infecciosa, a febre aftosa faz parte do conjunto 

de doenças não transmissíveis caracterizadas, principalmente, por febre e pela síndrome de 

claudicação e sialorreia.  

d) a vacinação sistemática contra a febre aftosa é obrigatória em todos os estados da federação, 

independente da situação epidemiológica da região. 

 

15 - Zoonoses são doenças típicas de animais que podem ser transmitidas aos seres humanos e vice-

versa. Analise as afirmativas sobre algumas zoonoses e marque V para a afirmativa verdadeira e F 

para a falsa. 

(  ) A Soroaglutinação Microscópica (MAT) é o teste sorológico mais utilizado na rotina clínica e 

indicado como teste de referência pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o diagnóstico 

sorológico de leptospirose. 

(  ) A Raiva é uma antropozoonose comum ao homem e aos animais, principalmente, aos 

mamíferos, provocada pelo agente rábico contido na saliva dos animais infectados, ocasionando 

uma encefalite bacteriana aguda.  

(  ) A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo Toxoplasma gonddi e acomete todos os 

vertebrados homeotérmicos. As formas de transmissão nos seres humanos são a congênita, a por 

ingestão de cistos em carnes mal cozidas e a por oocistos presentes na água e em alimentos. 
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(  ) As micobactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis são as principais causadoras das 

Tuberculoses nos mamíferos.  

As sequências afirmativas são respectivamente:  

a) F, F, V e V.  

b) V, F, V e V.  

c) V, V, F e F.  

d) V, F, F e V.  

 

16 - Sobre as doenças de interesse para a Saúde Pública. Marque a afirmativa correta: 

a) Uma das formas de reduzir a infecção humana pelo T. gondii é destruir os cistos da carne 

através do armazenamento do alimento em temperatura ambiente.  

b) A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma doença infecciosa causada por protozoários 

do gênero Leishmania, que acomete aves silvestres tornando-as reservatórios.  

c) Agente etiológico da brucelose é um coco-bacilo Gram-negativo do Gênero Brucella.  

d) Larva migrans cutânea e visceral acomete humanos adultos e os cães são hospedeiros.  

 

17 - Qualquer cidadão que tenha conhecimento da suspeita ou confirmação de doenças animais 

constantes nas listas de doenças de notificação deverá comunicar o serviço veterinário oficial. 

Assinale a alternativa errada: 

a) Estomatite vesicular, doença de Aujeszky, Febre aftosa, Língua azul, Leptospirose e Raiva 

são doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso suspeito. 

b) Doenças erradicadas ou nunca registradas no País que requerem notificação imediata de caso 

suspeito ou diagnóstico laboratorial são Triquinelose, Influenza Aviária, Aborto enzoótico 

das ovelhas (clamidiose), Mormo. 

c) Doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso confirmado são Tuberculose, 

Brucelose (B. suis e B. bovis), Agalaxia Contagiosa dos ovinos e caprinos. 

d) Doenças que requerem notificação mensal de qualquer caso confirmado são Leptospirose, 

Leishmaniose, Tétano, Toxoplasmose, Influenza dos Suínos. 

 

18 - O Mormo é uma doença infecciosa de equídeos, de caráter crônico. É uma zoonose de alta 

letalidade e incurável, que requer o sacrifício de animais doentes. O agente etiológico é  

a) um vírus RNA. 
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b) uma bactéria. 

c) um parasita intracelular. 

d) um fungo. 

 

19 - Com base nas orientações para uso responsável de produtos veterinários analise as afirmações 

abaixo quanto a produção, comercialização e prescrição de produtos destinados ao uso veterinário. 

Todas as alternativas estão corretas, exceto uma:  

a) Antimicrobianos e antiparasitários exigem cuidado com o período de retirada (ou de 

carência). Para animais produtores de alimentos, o período de carência deve ser obedecido 

rigorosamente e deve, obrigatoriamente, constar na bula do produto. 

b) O Decreto nº 5053 de 2004, estabelece responsabilidade do usuário, quanto ao uso indevido 

de produto veterinário, o qual estará sujeito às cominações do Código Penal. 

c) É permitida a fabricação ou importação de amostra grátis, de qualquer produto registrado no 

MAPA, para a distribuição a médicos veterinários, para observação clínica dos resultados. 

d) Estará sujeito à ação fiscalizadora o conteúdo da informação publicitária do produto 

veterinário, quaisquer que sejam os meios de comunicação. 

 

20 - Quanto ao transporte de animais para o abate, as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e o sistema 

Princípios de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) na produção de alimentos, 

identifique e assinale a afirmativa errada: 

a) O primeiro passo determinante na qualidade da carne bovina é o manejo pré-abate, que 

começa com o sistema de transporte dos animais das fazendas aos frigoríficos. A adoção de 

boas práticas no transporte reduz mortes e ameniza os casos de contusões. 

b) As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são os procedimentos higiênico-sanitários e 

operacionais que devem ser executados em todo fluxo de produção. 

c) Programa de Autocontrole é o conjunto de procedimentos que abrangem BPF, PPHO, 

Procedimentos Sanitários Operacionais (PSO) e Princípios de Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle (APPCC) para garantir a qualidade dos produtos finais. 

d) Por em ação o plano APPCC, significa passar do papel para a prática um plano que foi 

baseado em estudos e teorias. Esse é, sem dúvida, o passo mais fácil para a indústria, pois 

não há alteração na rotina, e os treinamentos são realizados somente com os funcionários 

responsáveis pelos setores envolvidos, para a capacitação técnica que o sistema exige. 


