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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 

Concurso Público: 

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 

tubo transparente, com 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 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

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

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo é um fragmento de uma crônica de Martha Medeiros e servirá de subsídio para as 

questões 1 a 4: 

A DOR QUE DÓI MAIS 

Trancar o dedo numa porta dói. Bater com o queixo no chão dói. Torcer o tornozelo dói. Um tapa, 

um soco, um pontapé, doem. Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, 

cárie e pedra no rim. Mas o que mais dói é saudade. 

Saudade de um irmão que mora longe. Saudade de uma cachoeira da infância. Saudade do gosto de 

uma fruta que não se encontra mais. Saudade do pai que já morreu. Saudade de um amigo imaginário 

que nunca existiu. Saudade de uma cidade. Saudade da gente mesmo, quando se tinha mais audácia e 

menos  

cabelos brancos. Doem essas saudades todas. 

1 - No fragmento “Torcer o tornozelo dói. Um tapa, um soco, um pontapé, doem”, temos um 

exemplo de flexão verbal para haver a concordância do verbo com o sujeito.  

Observe as seguintes alternativas e assinale aquela que possui a CORRETA concordância verbal, 

seguindo as normas em vigência: 

a) Faziam dois anos que ele havia parado de estudar. 

b) Deve existir sérios problemas na cidade. 

c) Fui eu quem brigou com ele.   

d) Cada um dos alunos devem ser responsáveis pela organização da mochila.  

e) Estados Unidos são uma nação poderosa.   

2 - No título “A dor que dói mais” temos na palavra em destaque um exemplo de:  

a) advérbio  

b) conjunção  
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c) preposição 

d) interjeição  

e) substantivo 

3 - No excerto “Saudade do pai que já morreu” temos um exemplo do uso do pronome relativo que 

com a função de substituir um termo mencionado anteriormente, no caso: o pai. Poderíamos ainda 

substituir perfeitamente o vocábulo que por “o qual” e assim novamente observar a função do que 

como pronome relativo. Porém, na língua portuguesa temos outros pronomes relativos. Nesse 

sentido, assinale a única alternativa que na palavra em destaque NÃO há a ocorrência de um pronome 

relativo: 

a) A cantora que veio aqui não era famosa.  

b) Ali, onde você mora, é o melhor lugar do mundo. 

c) As mulheres, que são geniosas, ocupam cargos superiores.  

d) Tal absurdo eu não cometeria. 

e) Conheci o pai da garota o qual  se acidentou. 

4 - Observe: “Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, cárie e pedra no 

rim. Mas o que mais dói é saudade”, a palavra em destaque cria um sentido de oposição ao 

anteriormente exposto e denomina-se conjunção adversativa. Analise cada vocábulo em destaque nas 

orações propostas e verifique aquela que apresenta a classificação INEXATA considerando o sentido 

da conjunção.  

a) Gosta de chocolate, mas também de castanhas. (Aditiva) 

b) Farei todos os exercícios, logo terei bom desempenho. (Conclusiva) 

c)  Fuja daqui, porém tome cuidado! (Aditiva) 

d) Você quer vinho ou prefere tomar suco? (Alternativa)  

e) Venci porque sou a melhor cozinheira. (Explicativa) 
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5 - Leia com atenção a notícia publicada no dia 17 de janeiro de 2020 pela Revista Superinteressante 

e assinale a alternativa que apresenta uma informação EQUIVOCADA segundo o expresso no texto:  

Quem foi Joseph Goebbels, líder nazista citado por Secretário da Cultura 

Considerado o braço direito de Adolf Hitler, Joseph Goebbels se tornou uma das figuras de 

maior destaque no governo nazista da Alemanha, que durou entre 1933 e 1945. Ele foi nomeado 

Ministro da Propaganda e era o principal articulador do setor de informação do regime, fomentando 

ideias antissemitas e de apoio ao partido. Na madrugada de hoje (17), Goebbels voltou ao noticiário 

após um vídeo publicado pela Secretaria Especial da Cultura do governo brasileiro, em que o 

secretário Roberto Alvim faz um discurso com alusões a um pronunciamento do nazista.  

No vídeo, Alvim anuncia os planos de financiamento à cultura de sua gestão e diz que “a arte 

brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de 

envolvimento emocional e igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada a aspirações 

urgentes de nosso povo, ou então não será nada”.  

A frase é bastante parecida com uma dita pelo lacaio de Hitler na década de 1930: “a arte 

alemã da próxima década será heroica, romântica, objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional 

com grandes padrões e imperativa e vinculante, ou então não será nada”. 

Mais tarde, o secretário negou que havia copiado Goebbels e disse que tudo não passava de 

uma “infeliz coincidência”, mas que a frase usada era “perfeita”. Outros elementos do vídeo, como 

a retórica, a estética e a música de fundo — uma ópera de Richard Wagner, considerada a favorita de 

Hitler — levaram internautas, políticos e ativistas a ampliar a comparação com o regime nazista. A 

repercussão foi tanta que o Secretário da Cultura foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro no 

início da tarde de hoje. No Twitter, Bolsonaro classificou o pronunciamento como “infeliz”. 

 

Fonte: https://super.abril.com.br/historia/quem-foi-joseph-goebbels-lider-nazista-citado-por-secretario-da-cultura/ Acesso 

em 24 de fev. 2020.  

a) Goebbels era o principal articulador do setor de informação do regime nazista disseminando 

ideias de preconceito contra judeus.  

https://super.abril.com.br/blog/alexandre-versignassi/outras-referencias-ao-nazismo-no-discurso-de-alvim/
https://veja.abril.com.br/politica/secretario-da-cultura-de-bolsonaro-e-demitido-apos-copiar-fala-de-nazista/
https://super.abril.com.br/historia/quem-foi-joseph-goebbels-lider-nazista-citado-por-secretario-da-cultura/
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b) No vídeo produzido pelo secretário Roberto Alvim, a retórica juntamente com a música de 

fundo foram elementos ponderados pelos internautas, políticos e ativistas para que se realizasse 

a comparação com o regime nazista. 

c) O adjetivo utilizado pelo secretário Roberto Alvim e pelo presidente Jair Bolsonaro, para 

caracterizar o feito (pronunciamento), foi o mesmo. 

d) A demissão do secretário foi posterior ao pronunciamento no qual fez-se alusão ao regime 

nazista. 

e) Diante das inúmeras evidências o secretário Roberto Alvim assentiu que fez menção a 

Joseph Goebbels ao tecer seu discurso.  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Vinte colaboradores de uma determinada prefeitura foram escalados para realizar um trabalho de 

contenção de encostas para ser concluído em dez dias. Como no final do sexto dia apenas 40% do 

trabalho estava concluído, o prefeito destacou mais alguns colaboradores que a partir do sétimo dia 

foram incorporados ao grupo inicial. Considerando-se que os colaboradores têm desempenhos 

equivalentes, para concluir o trabalho no tempo determinado, ou seja, no final do décimo dia, o 

número de colaboradores destacados a mais a partir do sétimo dia foi de: 

a) 30 colaboradores 

b) 8 colaboradores 

c) 20 colaboradores 

d) 10 colaboradores 

e) 25 colaboradores 

7 - Obras de infraestrutura foram feitas em uma área de lazer e resultou na ampliação de 980 metros 

quadrados, elevando sua área para 1.764 metros quadrados. Considerando que em ambos os casos as 

áreas de lazer antes da ampliação e depois da ampliação são figuras planas e quadradas, então 

podemos afirmar que a medida dos lados da área de lazer, anterior à ampliação era de   

a) 28  

b) 34  

c) 32  

d) 26  
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e) 24  

8 - O segundo termo de uma Progressão Aritmética (PA) é 5 e sua razão é a mesma de uma 

Progressão Geométrica (PG) em que os números 4 e 12 nessa ordem, são dois termos consecutivos 

dessa PG. O quinto termo da PA é: 

a) 36 

b) 17 

c) 14 

d) 225 

e) 29 

9 - Em um grupo de 15 pessoas, do qual Jessé e Mateus fazem parte, o número de comissões que 

podemos formar com cinco elementos distintos, nas quais Jessé e Mateus estarão sempre presentes 

em cada uma delas é de:  

a) 286 

b) 2.730 

c) 2.197 

d) 976 

e) 324 

10 - Uma concessionária de veículos está vendendo um automóvel à vista por R$ 64.800,00. Se um 

cliente fizer a compra com financiamento, então a condição é que a entrada deverá ser de 30% do 

valor total do veículo e mais 42 parcelas mensais consecutivas no valor de R$ 1.442,88 que 

correspondem ao restante do valor. Nessas condições a taxa mensal de juros simples utilizada no 

financiamento é de:   

a) 1% 

b) 0,72% 

c) 0,64% 

d) 0,50% 

e) 0,80% 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - Com relação ao Fundo Amazônia criado em 2008 pelo decreto Nº 6.527 é INCORRETA a 

informação presente em:  
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a) O objetivo central do Fundo Amazônia é promover projetos para a prevenção e o combate ao 

desmatamento e também para a conservação e o uso sustentável das florestas na Amazônia 

Legal. 

b) Apesar do foco principal do Fundo ser contribuir para a prevenção, monitoramento e 

combate ao desmatamento das florestas na Amazônia Legal, ele promove também a 

implementação de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento no Brasil fora da 

Amazônia Legal e em outros países tropicais.  

c) A captação de recursos para o Fundo Amazônia é condicionada pela redução das emissões 

de gases de efeito estufa oriundas do desmatamento, ou seja, é preciso comprovar a redução do 

desmatamento na Amazônia para viabilizar a captação de novos recursos.  

d) Em dezembro de 2019 foi publicado o Relatório de avaliação de meio termo da efetividade 

do Fundo Amazônia, que compreende o período de 2008 a 2018. Essa avaliação foi realizada 

por uma equipe de consultores independentes, com a coordenação técnica da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL, da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e conclui que existem evidências claras de que o Fundo Amazônia tem contribuído para 

reduzir o desmatamento na Amazônia. 

e) O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, manifestou recentemente que a permanência 

de Daniela Baccas como chefe do Departamento de Meio Ambiente responsável pela gestão do 

fundo será imprescindível para a efetivação de algumas mudanças. Reiterou ainda que o fundo 

arrecadou R$ 1,2 bilhão da Noruega, seguido pela Alemanha (que desembolsou R$ 68 milhões) 

e a Petrobrás (R$ 7 milhões).  

Fonte: Adaptado de http://www.fundoamazonia.gov.br  e https://oglobo.globo.com . Acesso em 22 fev 2020. 

12 - A Prefeita de Alto Bela Vista, Cátia Tessmann Reichert, além da função administrativa de 

governar o município assumiu recentemente a presidência:  

a) Do Parque Estadual Fritz Plaumann. 

b) Do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense - Consórcio 

Lambari.  

c) Do projeto Integrar.  

http://www.fundoamazonia.gov.br/
https://oglobo.globo.com/sociedade/2019/05/18/582327-responsavel-pelo-fundo-amazonia-no-bndes-afastada-apos-criticas-de-ministro-do-meio-ambiente
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d) Do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense - CIS/AMAUC. 

e) Da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – Amauc. 

13 - Instituído em 2017,  ___________________________________, desde então,  busca formas 

para contribuir com a estabilização da Venezuela. Entre os membros encontram-se Brasil, Peru, 

Colômbia, Argentina e México.     

a) o Grupo de Lima 

b) o Acordo de Lima 

c) o Tratado de Paz 

d) o Tratado de lima 

e) a Pacto de Lima  

14 - O Censo Demográfico 2020 será a maior operação de recenseamento já organizada no País. 

Nesse sentido assinale V (Verdadeiro) e F (Falso) para as seguintes proposições:  

( ) A coleta de dados será realizada entre agosto e outubro de 2020.  

( ) Mais de 211 milhões de habitantes serão visitados nos 5570 municípios brasileiros. 

( ) O IBGE tem sua fundamentação operacional baseada nos Princípios Fundamentais das 

Estatísticas Oficiais e no Código de Boas Práticas das Estatísticas que garantem a independência 

estatística e a confidencialidade dos dados. 

( ) A Lei nº 5.534, de 14 de novembro de 196   dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de 

informações estatísticas para Fundação IBGE e ao mesmo tempo, assegura o caráter sigiloso das 

informações prestadas. 

( ) Atendendo à necessidade da comunidade autista no Brasil e reconhecendo a importância do 

tema, foi sancionada a Lei 13.861/2019 que incluirá dados específicos sobre autismo no Censo 

do IBGE de 2020.  

Fonte: Adaptado de: https://censo2020.ibge.gov.br e   https://exame.abril.com.br. Acesso em 22 fev. 2020. 

A sequência correta encontra-se em: 

a) V – V – V –V – F  

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/ibge/
https://exame.abril.com.br/
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b) F – V – V –V –V 

c) V – V – V –V –V  

d) F – F – V –V –V 

e) V– F – V –V – F 

15 - O Banco Central lançou no dia 19 de fevereiro de 2020 um serviço que promete tornar mais 

rápida a realização de pagamentos e transferências online entre pessoas, empresas e entes 

governamentais. O novo serviço deve ser disponibilizado a partir de novembro deste ano. Com o 

serviço, a população terá uma nova alternativa para efetuar transações, além dos modelos tradicionais 

já existentes, como TED, DOC, boleto, cheque e cartões, afirma o BC. A ferramenta estará 

disponível a qualquer dia do ano, sem limite de horário, e com o dinheiro imediatamente disponível 

ao recebedor. Estamos falando do: 

a) PIX 

b) NECTON 

c) BITCOIN 

d) ETHEREUM 

e) TED 20 

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/dicas-de-economia/noticia/2020/02/banco-central-lanca-servico-que-

promete-pagamentos-e-transferencias-em-segundos-ck6tqvug60kiw01qdmpo1q4iz.html . Acesso em 20 fev. 2020. 

INFORMÁTICA 

16 - Dentre as opções a seguir, escolha a que define o CLOCK de um processador: 

a) Relógio interno do dispositivo ou computador, responsável pelas configurações de data e 

horários. 

b) É o número de núcleos do processador. 

c) É o tempo gasto para armazenar os arquivos em um dispositivo de armazenamento como por 

exemplo um disco rígido. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/banco-central/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/dicas-de-economia/noticia/2020/02/banco-central-lanca-servico-que-promete-pagamentos-e-transferencias-em-segundos-ck6tqvug60kiw01qdmpo1q4iz.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/dicas-de-economia/noticia/2020/02/banco-central-lanca-servico-que-promete-pagamentos-e-transferencias-em-segundos-ck6tqvug60kiw01qdmpo1q4iz.html
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d) É a frequência com que o processador consegue executar as suas tarefas (ciclos de 

processamento), medida atualmente em GHZ (Gigahertz). 

e) É uma memória auxiliar para processamento. 

17 - Com um documento aberto no MICROSOFT WORD e com alguma parte do texto do 

documento selecionada, ao utilizar o mouse e clicar rapidamente duas vezes na ferramenta 

 poderá ser executada a seguinte operação: 

a) Copiar formato ou aparência do texto selecionado, apenas uma vez para outra parte 

selecionada no documento. 

b) Copiar formato ou aparência do texto selecionado, para um número indefinido de partes 

selecionadas no documento. 

c) Copiar o texto da seleção da origem, para um número indefinido de partes selecionadas no 

documento. 

d) Somente criar novas seções no documento com o formato do texto selecionado. 

e) Copiar o texto da seleção de origem, apenas uma vez para alguma parte selecionada no 

documento. 

18 - Considerando a seguinte representação de planilha no MICROSOFT EXCEL: 

 

E a fórmula da célula C2: 

 

Arrastada nos endereços: C3, C4, C5 e C6 

Qual o valor que será gerado na célula C6? 
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a) 25 

b) 15 

c) 10 

d) 35 

e) 5 

19 - Qual a utilidade da função PROCV em uma planilha do MICROSOFT EXCEL? 

a) Localizar itens em uma tabela ou um intervalo por linha. 

b) Localizar o maior valor encontrado em uma coluna. 

c) Localizar o menor valor encontrado em uma coluna. 

d) Localizar algum valor fora do padrão em uma tabela ou intervalo por linha. 

e) Localizar a origem dos valores de uma fórmula. 

20 - Em que consiste no processo de hifenização no MICROSOFT WORD: 

a) Deixar em negrito documento, partes ou títulos em um documento. 

b) Marcar as partes do texto do documento para vincular a um hiperlink. 

c) Processo de separação de palavras, que ocorre no final de cada linha de um parágrafo. 

d) Retirar todas acentuações ou caracteres especiais do texto. 

e) Processo de destacar palavras com formato especifico no texto. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO VETERINÁRIO 

21 - Geralmente, a cisticercose é adquirida pela ingestão de alimentos ou água contaminada por ovos 

de tênia de fezes humanas. Entre os alimentos, vegetais crus são a principal fonte. Os ovos de tênia 

estão presentes nas fezes de uma pessoa infectada com os vermes adultos, uma condição conhecida 

como teníase. De acordo com RIISPOA. A respeito da "Cysticercose" sabe-se que devem ser 
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condenadas as carcaças de ovinos e caprinos com infestações intensas pelo "Cysticercus ovis". 

Entende-se por infestação intensa: 

a) A presença de dez ou mais cistos na superfície muscular de cortes e nos tecidos 

circunvizinhos. 

b) A presença de dez ou mais cistos na superfície muscular de cortes ou nos tecidos 

circunvizinhos, exceto o coração. 

c) A presença de cinco ou mais cistos na superfície muscular de cortes ou nos tecidos 

circunvizinhos, inclusive o coração. 

d) A presença de cinco ou mais cistos na superfície muscular de cortes e nos tecidos 

circunvizinhos, exceto o coração. 

e) A presença de dez ou mais cistos na superfície muscular de cortes e nos tecidos 

circunvizinhos, inclusive o coração. 

22 - De acordo com o artigo 2°, As doenças listadas no Anexo da Instrução Normativa N° 50, DE 24 

DE SETEMBRO DE 2013, são de notificação obrigatória ao serviço veterinário oficial, composto 

pelas unidades do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelos Órgãos Estaduais de 

Defesa Sanitária Animal, em atendimento ao art. 5º do Anexo do Decreto no 5.741, de 30 de março 

de 2006, Assim, a notificação da suspeita ou ocorrência de doença listada no Anexo desta instrução 

normativa é obrigatória para qualquer cidadão, bem como para todo profissional que atue na área de 

diagnóstico, ensino ou pesquisa em saúde animal. A respeito dessas normas assinale a alternativa que 

contenha somente doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso suspeito: 

a) Tuberculose, Brucelose, Encefalopatia Espongiforme Bovina, Febre Aftosa, Surra Equina. 

b) Febre Aftosa, Encefalopatia Espongiforme Bovina, Língua Azul, Estomatite Vesicular, 

Antraz (carbúnculo hemático). 

c) Estomatite Vesicular, Dermatose nodular contagiosa, Lingua Azul, Anaplasmose bovina, 

Leptospirose. 

d) Carbúnculo sintomático/manqueira, Antraz (carbúnculo hemático), Miíase por Cochliomyia 

hominivorax, Varíola bovina, Leptospirose. 
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e) Carbúnculo sintomático/manqueira, Antraz (carbúnculo hemático), Miíase por Cochliomyia 

hominivorax, Leptospirose. 

23 - Desde o início do século passado, unidades responsáveis pela execução das atividades de 

controle de zoonoses vêm sendo estruturadas no Brasil, a partir da criação dos primeiros canis 

públicos construídos nas principais capitais. As atividades dessas unidades foram gradativamente 

ampliadas, a partir do início da década de 1970, com a criação dos primeiros Centros de Controle de 

Zoonoses (CCZ), que tinham suas ações voltadas para o recolhimento, a vacinação e a eutanásia de 

cães, com vistas ao controle da raiva. São consideradas doenças zoonóticas: 

a) Raiva e Leishmaniose. 

b) Parvovirose e Leishmaniose. 

c) Erliquiose e Cinomose. 

d) Cinomose e Coronavirose. 

e) Raiva e Cinomose. 

24 - Abate humanitário pode ser definido como o conjunto de procedimentos técnicos e científicos 

que garantem o bem-estar dos animais desde o embarque na propriedade rural até a operação de 

sangria no matadouro-frigorífico. O abate de animais deve ser realizado sem sofrimentos 

desnecessários. As condições humanitárias devem prevalecer em todos os momentos precedentes ao 

abate. Neste artigo são abordados os temas referentes às operações ante-mortem como transporte e 

manejo nos currais e seus efeitos no bem-estar animal e na qualidade da carne. 

 É proibida a matança em comum de animais que no ato da inspeção “ante-mortem”, sejam suspeitos 

das seguintes zoonoses: 

a) Babesioses e Brucelose. 

b) Carbúnculo hemático e sintomático. 

c) Tétano e Gangrena Gasosa. 

d) Brucelose e Tuberculose. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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25 - A raiva (também conhecida, impropriamente, como hidrofobia), é uma doença infecciosa que 

afeta os mamíferos causada pelo vírus da raiva que se instala e multiplica primeiro nos nervos 

periféricos e depois no sistema nervoso central e dali para as glândulas salivares, de onde se 

multiplica e propaga. 

A raiva é uma infecção viral fatal que pode ser diagnosticada pelo exame do tecido nervoso. Os 

corpúsculos que confirmam casos de raiva são os de: 

a) Lentz. 

b) Meissner. 

c) Negri. 

d) Merkel. 

e) Howell Jolly. 

26 - A qualidade do leite é definida por parâmetros de composição química, características físico-

químicas e higiene. A presença e os teores de proteína, gordura, lactose, sais minerais e vitaminas 

determinam a qualidade da composição, que, por sua vez, é influenciada pela alimentação, manejo, 

genética e raça do animal. 

NÃO corresponde a uma prova adotada na determinação do padrão bacteriológico e das enzimas do 

leite: 

a) Prova de redutase. 

b) Prova de fosfatase. 

c) Contagem microbiana. 

d) Prova de catalase. 

e) Teste de presença de coliformes fecais. 

27 - Doenças transmitidas por alimentos (DTA) são aquelas causadas pela ingestão de alimentos e/ou 

água contaminados. Existem mais de 250 tipos de DTA no mundo, sendo que a maioria delas são 

infecções causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e outros parasitas. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC 

16 
 

O controle microbiológico dos alimentos principalmente aqueles de origem animal é fundamental 

para a higiene e saúde pública veterinária, uma vez que os alimentos estão sujeitos a contaminação de 

microrganismos patogênicos, diante disso surge a importância da inspeção e fiscalização desses 

alimentos nos estabelecimentos industriais e comercias. A respeito disso assinale a alternativa que 

não apresenta aspectos de agentes microbianos causadores de doenças transmitidas por alimentos 

(DTA): 

a) Entre os alimentos mais frequentemente contaminados pela bactéria Shigella spp estão os 

alimentos desidratados, os cereais e as especiarias. 

b) Clostriduim perfringens uma bactéria anaeróbica é comumente isolada de alimentos, 

principalmente de produtos cárneos originados de bovinos e aves. A contaminação destes 

alimentos pode ocorrer durante o processo de abate, no varejo ou durante a manipulação 

domiciliar. 

c) As toxinfecções associadas ao Bacillus cereus, geralmente ocorrem devido à manutenção de 

alimentos prontos em temperatura inadequada e reaquecimento insuficiente. 

d) O Staphylococcus coagulase positivo é um dos agentes microbianos que mais causam surtos 

de intoxicação alimentar, isso se deve ao serem normalmente transmitidos aos alimentos 

através de manipuladores, portadores assintomáticos. 

e) O gênero Shigella identifica bactérias gram-positivas, aeróbias facultativas, imóveis, não-

esporuladas e em forma de bastão intimamente relacionadas com a Escherichia coli e 

Salmonella. 

28 - O manejo pré-abate dos animais tem influência direta sobre a qualidade da carcaça e da carne, 

devendo merecer toda a atenção do produtor e do profissional que avaliará o animal. Deve ser 

evitada, a juízo da Inspeção Federal a matança de, EXCETO: 

a) Fêmeas em estado adiantado de gestação (mais de dois terços do tempo normal da gravidez). 

b) Animais caquéticos. 

c) Animais desnutridos. 

d) Animais que padeçam de qualquer enfermidade, que torne a carne imprópria para o 

consumo. 
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e) Animais com menos de 40 (trinta) dias de vida extrauterina. 

29 - A condenação de carcaças bovinas ainda é comum nos frigoríficos brasileiros e está entre as 

principais causas de perdas. A produção de carcaças de boa qualidade depende, entre outros fatores, 

das técnicas adotadas no campo, no pré-abate e no abate. Assinale a doença em que NÃO se condena 

carcaças e órgãos de bovinos acometidos: 

a) Roncopneumonia verminótica.  

b) Carbúnculo sintomático. 

c) Septicemia hemorrágica. 

d) Piroplasmoses. 

e) Anaplasmose. 

30 - Quanto à febre aftosa, analise as afirmativas. 

I - O estado de Santa Catarina é o único estado brasileiro que mantém a situação de “área livre 

sem vacinação” desde 2007, reconhecido pela Organização Mundial para Saúde Animal (OIE). 

II - O último foco de febre aftosa notificado no país ocorreu no ano de 2006, nos estados do 

Paraná e Mato Grosso do Sul. 

III - O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entre os meses de agosto e setembro 

de 2013, reconheceu os estados de Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e a região centro-norte do estado do Pará como “zonas livres de febre aftosa com 

vacinação”. 

IV - Segundo a Organização Mundial para Saúde Animal (OIE), Paraguai, Colômbia e Peru, que 

fazem fronteira com o Brasil, estão em situação de “zona infectada”. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e IV.  

b) III e IV. 

c) I, II e III. 
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d) II, III e IV. 

e) I e II. 

31 - Uma das características de um abate humanitário é a realização de uma correta insensibilização 

do animal antes de sua sangria. Algumas avaliações podem ser realizadas em um animal 

insensibilizado para identificar a correta e efetiva insensibilização. Considerando este aspecto, 

assinale a opção que indica as características anatômicas e fisiológicas de um suíno corretamente 

insensibilizado. 

a) Início de fase tônica com contração da musculatura, flexão de membros traseiros, extensão 

de dianteiros e ausência de reflexo corneal, seguida por fase clônica, com movimentos de 

pedalada, chutes involuntários seguidos de relaxamento da musculatura e ausência de 

respiração rítmica. 

b) Início de fase clônica com movimentos de pedalada, chutes involuntários e ausência de 

reflexo corneal, seguida de fase tônica com flexão de membros traseiros e extensão de 

dianteiros seguido pelo relaxamento da musculatura, sem respiração rítmica. 

c) Início de fase clônica com movimentos de pedalada, chutes involuntários e ausência de 

reflexo corneal, seguida de fase tônica com flexão de membros traseiros e extensão de 

dianteiros seguido do relaxamento da musculatura, com respiração rítmica. 

d) Início de fase tônica com contração da musculatura, movimentos de pedalada, chutes 

involuntários e ausência de reflexo corneal, seguida por fase clônica, com flexão de 

membros traseiros, extensão de dianteiros seguido de relaxamento da musculatura e 

ausência de respiração rítmica. 

e) Início de fase clônica com movimentos de pedalada e chutes, nesta fase ainda permite-se 

leve reflexo corneal, seguida de fase tônica com flexão de membros traseiros e extensão de 

dianteiros seguido de relaxamento da musculatura, com respiração rítmica e ausência de 

reflexo corneal. 

32 - Infecção causada por bactérias do gênero Brucella e que nas fêmeas dos animais domésticos 

(bovinos, ovinos, caprinos, porcinos) pode levar ao abortamento, sem ser este patognomônico; aborto 

contagioso das vacas, aborto epizoótico, aborto infeccioso, moléstia de Bang. 
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Brucella é um gênero de bactérias gram-negativas causadoras de brucelose, uma zoonose 

caracterizada por uma infecção granulomatosa crônica. A espécie considerada mais patogênica e 

invasora em humanos é a: 

a) Brucella canis. 

b) Brucella ovis. 

c) Brucella melitensis. 

d) Brucella abortus. 

e) Brucela suis. 

33 - A Diretoria de Vigilância Sanitária é o órgão da Secretaria de Estado da Saúde que coordena as 

ações de vigilância sanitária no Estado de Santa Catarina. Possui a missão de promover e proteger a 

saúde da população por meio de estratégias e ações de educação e fiscalização. Atua em um conjunto 

de ações para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente da população e circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde. 

A de Lei Nº 9.782/1999 sobre as normas do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ressalta o que 

compete à União, EXCETO: 

a) Executar ações municipais de vigilância sanitária. 

b) Prestar cooperação técnica ao Distrito Federal. 

c) Atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde. 

d) Normatizar, controlar e fiscalizar produtos de interesse para a saúde. 

e) Fiscalizar qualquer fato envolvido a normativa. 

34 - Santa Catarina comemora 12 anos do certificado internacional como área livre de febre aftosa 

sem vacinação. Os esforços dos produtores rurais, iniciativa privada e Governo do Estado fizeram de 

SC uma referência em saúde animal e defesa agropecuária. Após o reconhecimento da Organização 

Mundial de Saúde Animal (OIE), Santa Catarina se tornou o maior produtor de suínos do Brasil, o 

segundo maior produtor de aves e o quarto maior produtor de leite – com um agronegócio pujante, 
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responsável por 63,7% das exportações catarinenses em 2019. A febre aftosa, doença viral causada 

por um vírus da família Picornaviridae, gênero Aphthovirus, é altamente contagiosa e acarreta 

sanções sanitárias e comerciais internacionais às zonas ou países onde é detectada. A importância da 

doença, dada pelo programa governamental de erradicação e prevenção, está ligada: 

I - Ao risco de epidemia em humanos. 

II - À inexistência de cura para humanos acometidos. 

III - Ao risco de transmissão para os rebanhos de frangos. 

IV - Às grandes perdas econômicas no rebanho acometido. 

Marque a alternativa CORRETA.  

a) I e II estão corretas. 

b) Somente a IV está correta. 

c) II, III, e IV estão corretas. 

d) Somente a III está correta. 

e) II e III estão corretas. 

35 - A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e 

caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. É 

causada pelo Vírus do gênero Lyssavirus, da família Rabhdoviridae. As ações de controle planejadas 

incluíram a realização de um tratamento de foco representado pelo controle da população de 

morcegos em um raio de 12 km da localização do caso e da revacinação casa a casa dos cães e gatos 

em um raio de 5 km da localização do caso. 

A vacina antirrábica que deve ser escolhida para a imunização dos cães e gatos é a 

a) Inativada – cérebro de camundongos lactentes – tipo Fuenzalida-Palacios. 

b) Atenuada – cultivo celular – tipo ERA. 

c) Inativada – cultivo celular – amostra de vírus isolada de morcego. 

d) Inativada – cultivo celular – amostra de vírus Pasteur. 
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e) Atenuada – alta passagem em ovos embrionados – amostra de vírus Pasteur. 

36 - O carbúnculo é uma doença que é causada pelo Bacillus anthracis (bacilo móvel, encapsulado, 

gram positivo, formador de esporos). A bactéria é encontrada nos animais herbívoros, domésticos e 

selvagens, além de solo e couro de animais secos contaminados. Com base no Regulamento de 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, assinale a opção incorreta quanto aos 

procedimentos que devem ser adotados a partir da constatação de animal acometido de carbúnculo 

hemático durante a inspeção post-mortem. 

a) Uma vez constatada a presença de carbúnculo, o abate deve ser interrompido e a desinfecção 

deve ser iniciada imediatamente. 

b) Recomenda-se, para desinfecção das instalações, equipamentos e utensílios, o emprego de 

solução de hidróxido de sódio a 5% (cinco por cento), hipoclorito de sódio a 1% (um por cento) 

ou outro produto com eficácia comprovada. 

c) Não podem ser evisceradas as carcaças de animais com suspeita de carbúnculo hemático. 

d) As carcaças de animais acometidos de carbúnculo hemático devem ser condenadas, 

incluídos peles, chifres, cascos, pelos, órgãos, conteúdo intestinal, sangue e gordura. 

e) As vísceras de animais com suspeita da doença devem ser condenadas e as carcaças, 

dependendo da extensão das lesões, podem ser destinadas a aproveitamento condicional a 

critério do Serviço de Inspeção Federal. 

37 - A legislação trata como queijo artesanal aquele elaborado com leite cru recém-ordenhado na 

própria fazenda, beneficiado por meio de métodos tradicionais, que mantenham as características 

histórico-culturais e regionais, vinculados ao território de origem, com uso de mão de obra 

predominantemente familiar, produzido conforme tipo e variedade definidos em Regulamento 

Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ). 

 Ao analisar os registros da ocorrência de tuberculose humana em um dado município, foi levantada a 

incidência de casos observados entre os indivíduos que tinham o hábito de consumir queijo 

produzido com leite cru, não pasteurizado. O estabelecimento de tal proporção caracteriza o 

indicador denominado 

a) Risco relativo. 
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b) Relação dose-resposta. 

c) Risco atribuível. 

d) Razão de prevalências. 

e) Coeficiente de incidência. 

38 - Área suja: expurgo, destinado ao recebimento e lavagem dos artigos encaminhados pelas 

diversas unidades; Área limpa: destinada ao preparo dos materiais e da montagem da carga do 

processo de esterilização. A delimitação física do estabelecimento de abate de animais de corte em 

áreas "suja" e "limpa" tem a finalidade de: 

a) Impedir a circulação de pessoas estranhas à matança, como operadores de máquinas e 

supervisores de equipamentos. 

b) Reduzir a contaminação das carcaças e vísceras durante as várias etapas de abate. 

c) Definir áreas distintas para o abate de emergência e a matança normal. 

d) Isolar os setores de coleta de resíduos sólidos e líquidos gerados no abate. 

e) Delimitar fisicamente o início da inspeção de vísceras e carcaças. 

39 - A tuberculose bovina é uma entidade nosológica infectocontagiosa, crônica, causada pelo 

Mycobacterium bovis e caracteriza-se pelo desenvolvimento de lesões granulomatosas, formando 

nódulos de distribuição focal ou difusa e de consistência firme no parênquima do órgão. Ao corte, 

observa-se que estas lesões são bem delimitadas, apresentando no seu interior um conteúdo pastoso, 

de coloração amarelada e, algumas vezes, com áreas calcificadas. Considerando o achado de lesões 

tuberculosas na linha de inspeção, assinale a destinação correta da carcaça quanto ao tipo de lesão. 

a) Lesões tuberculosas encontradas em animais com caquexia – condenação total da carcaça.  

b) Lesões tuberculosas em animais febris ao exame ante mortem – rejeição parcial da carcaça.  

c) Lesões tuberculosas miliares em serosa – remoção das lesões e aproveitamento parcial por 

esterilização.  

d) Lesões tuberculosas localizadas e discretas em pleura ou peritônio parietal – condenação 

total da carcaça. 
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e) Lesões tuberculosas localizadas e discretas no peritônio - condenação total da carcaça. 

40 - A encefalopatia espongiforme bovina, vulgarmente conhecida como doença da vaca louca ou 

BSE, é uma doença neurodegenerativa que afeta o gado doméstico bovino.  A principal medida para 

o controle da Encefalopatia Espongiforme Bovina é: 

a) Vacinação compulsória do rebanho bovino. 

b) Teste para identificação precoce e descarte dos animais infectados. 

c) Quarentena de indivíduos suspeitos. 

d) Controle de trânsito de reprodutores. 

e) Proibição do uso de proteína animal na alimentação de ruminantes. 

 

 

 

 

 


