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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 caneta esferográfica, 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 
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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 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) 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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 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 

01 – Com base na colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta: 

a) Retirá-lo-ia do local se eu pudesse. 

b) Certamente eles dariam-nos tudo se pudessem. 

c) “Basta-lhe os olhos negros e a tristeza, a palidez e o nunca sorrir-se.” (Camilo C. Branco). 

d) Nunca lhe entristeceu a situação dos pobres no mundo? 

e) Amanhã, encontrar-me-ei com o Luís Antônio para uma conversa de negócios. 

 

02 – Com base na regência do verbo “correr”, assinale a alternativa em que ele desempenha função 

de verbo transitividade direto e indireto: 

a) A jovem corria os dedos entre os cabelos do namorado em sinal de carinho. 

b) Os dias estão correndo rapidamente e não consigo fazer tudo o que preciso. 

c) “[…] não pode deixar que a grande maioria da população corra riscos maiores de se 

contaminar” 

d) A lei do inquilinato corre há anos. 

e) Apostei no cavalo que correu o terceiro páreo. 

 

03 – Há erro no emprego da vírgula na seguinte alternativa: 

a) O homem, que é mortal, julga-se às vezes eterno. 

b) A audiência foi, conforme atestaram os advogados, bastante positiva para a defesa. 

c) A lagarta, paralisada pelo veneno da vespa, nada poderá fazer para evitar o seu martírio. 

d) Cão que ladra, diz o dito popular, não morde. 

e) Fica claro, que deve ser pago ao reclamante o valor referente às horas suplementares. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – O máximo divisor comum entre 84 e 56 é: 

a) 12. 

b) 17. 

c) 28. 

d) 32. 
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e) 45. 

 

05 – Considere o sistema de equações abaixo: 

3x + 4y = 11 

-x + 3y = 5 

É correto afirmar que y – x é igual a: 

a) 1. 

b) 2. 

c) 4. 

d) 6. 

e) 9. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO VETERINÁRIO 

06 – Analise o trecho a seguir: 

“Entende-se, por _____________________, um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o 

controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de 

serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.” 

 (Fonte adaptada http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_cidadania_volume08.pdf> Acesso em 18 de Maio de 2021). 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

a) Vigilância Ambiental. 

b) Vigilância Sanitária. 

c) Promoção a saúde. 

d) Vigilância da situação em saúde. 

e) Vigilância Epidemiológica. 

 

07 – Sobre a febre amarela assinale a alternativa correta: 

a) O mosquito transmissor da febre amarela uma vez infectado transmite o vírus apenas na 

próxima picada, estando livre do vírus horas depois. 
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b) Um dos reservatórios da febre amarela no meio silvestre é o mosquito Sabethes 

leucocelaenus. 

c) Toda morte de macacos e/ou suspeita de epizootia deve ser notificada mensalmente há nível 

federal. 

d) No Brasil em todos os Estados Federativos é recomendado a vacinação em massa da 

população contra febre amarela. 

e) Um dos métodos diagnósticos para a febre amarela é o ELISA para pesquisa de anticorpos 

IgM. 

 

08 – É considerada flora normal do leite os microrganismos não patogênicos e que estão sempre 

presentes no leite após a ordenha. Assinale a alternativa que faz parte dos microrganismos 

patogênicos que NÃO devem estar presentes no leite pós ordenha: 

a) Streptococcus lactis. 

b) Lactobacillus bulgaricus 

c) Leuconostoc destranicus. 

d) Streptococcus thermophilus. 

e) Coxiella burnetii. 

 

09 – A febre maculosa é uma é uma doença infecciosa febril aguda, considerada uma zoonose. 

Assinale alternativa que contenha o gênero que é o principal responsável pela transmissão do agente 

etiológico:  

a) Amblyomma. 

b) Culex. 

c) Aedes. 

d) Pulex. 

e) Tunga. 

 

10 – De acordo com a Instrução Normativa nº 44, DE 2 DE OUTUBRO DE 2007, que dispõe sobre 

as diretrizes gerais para a Erradicação e a Prevenção da Febre Aftosa. Análise as preposições abaixo: 

 I- A notificação e/ou a comunicação de qualquer caso suspeito de doença vesicular são de 

obrigação exclusiva do médico veterinário em prazo não superior a 24 horas do conhecimento da 

suspeita; 
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 II- A confirmação de doença vesicular pelo serviço veterinário de inspeção em matadouros, 

no exame ante-mortem ou no post-mortem, deve ser imediatamente comunicada ao serviço 

veterinário oficial da Unidade da Federação envolvida; 

 III- Somente poderão ser comercializadas e utilizadas no país vacinas contra a febre aftosa 

registradas e controladas pela ANVISA; 

 IV- É permitida a importação de produtos que utilizem como matéria-prima carnes, miúdos 

ou vísceras que tenham sido submetidos a procedimentos de inativação do vírus da febre aftosa, de 

acordo com as recomendações da OIE. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I, II e II estão corretos. 

b) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

c) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

 

11 – Na epidemiologia a Enzootia consiste: 

a) No aumento súbito e imprevisível de casos de uma doença na população humana. 

b) Na ocorrência de uma enfermidade de forma irregular resultando em surtos localizados. 

c) Em uma presença constante ou prevalência usual de uma doença na população animal. 

d) Na ocorrência de uma doença na população humana dentro dos limites esperados. 

e) Em episódios epidêmicos com casos relacionados entre si em uma área geográfica 

delimitada e em uma população restrita. 

 

12 – “Tem o objetivo de realizar ações, atividades e estratégias de prevenção, de forma sistemática, 

de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a 

saúde pública.” 

O trecho acima descreve a: 

a) Vigilância comunitária. 

b) Vigilância primária. 

c) Vigilância de zoonoses. 

d) Vigilância de saúde. 

e) Vigilância setorial. 
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13 – Sobre a inspeção de produtos de origem animal (POA), analise as afirmativas abaixo: 

( ) É permitido o armazenamento frigorífico do leite pasteurizado em tanques isotérmicos 

providos de termômetros e agitadores manuais à temperatura entre 5ºC (cinco graus Celsius) e 

10ºC (dez graus Celsius); 

( ) É proibido o transporte de pescado fresco a granel, com exceção das espécies de grande 

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

( ) A fabricação de gelatina e produtos colagênicos será realizada nos estabelecimentos 

classificados como unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos; 

( ) As instalações, os equipamentos e os utensílios dos estabelecimentos de POA devem ser 

mantidos em condições de higiene somente durante a realização das atividades industriais. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – F – F. 

b) F – F – F – V. 

c) V – F – V – F. 

d) F – V – V – F. 

e) V – V – F – V. 

 

14 – Assinale a alternativa incorreta sobre a Brucelose: 

a) A brucelose é uma infecção provocada por bactérias do gênero Brucella, que é transmitida 

de animais infectados para o ser humano. 

b) A forma mais comum de infecção por Brucelose se dá através da ingestão de laticínios crus 

ou não pasteurizados. 

c) Gado, ovelhas, cabras, porcos ou cães, podem transmitir a brucelose. 

d) A brucelose é um zoonose. 

e) A brucelose não é uma infecção prevenível. 

 

15 – De acordo com o Código de Ética do Médico Veterinário, assinale a alternativa correta: 

a) É permitido ao médico veterinário veicular em meios de comunicação de massa e em redes 

sociais os preços e as formas de pagamento de seus serviços. 

b) É um dever do Veterinário prescrever tratamento que considere mais indicado, bem como 

utilizar os recursos humanos e materiais que julgar necessários ao desempenho de suas 

atividades. 
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c) É vedado ao Médico Veterinário escolher livremente seus clientes ou pacientes, sem 

exceção. 

d) É direito do profissional indicar estabelecimento para compra e/ou manipulação do 

medicamento prescrito. 

e)  É dever do Médico Veterinário exercer a profissão evitando qualquer forma de 

mercantilismo. 

 

 


