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Instruções 
1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de 

impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do 
caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da 
prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o 
seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem 
diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento 
do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o 
manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o 
campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua 
opção, conforme modelo: 

 

7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma 
alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou 
mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero. 

8. Lembre–se de que o tempo máximo para a realização desta prova e 
para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas. 

9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum 
rascunho será considerado. 

10. Aguarde as instruções do fiscal quanto ao manuseio do digiselo no 
seu cartão-resposta. 

11. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não-devolução do mesmo 
implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO: AUXILIAR DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
 

 
 
 

LEIA o anúncio abaixo e responda às questão 1 e 2. 
 
 

 
(Disponível em:  <http://www.cesan.com.br/wp-content/uploads/2014/07/outdoor_poupe_2009.jpg>. Acesso em: 12/12/2014) 

 
 
1ª QUESTÃO. "Evitando o desperdício de água" estabelece com a oração anterior: "Vamos garantir um 
futuro mais tranquilo para as próximas gerações" uma relação de 
 
A) modo. 
B) conformidade.  
C) consequência. 
D) comparação. 
E) concessão. 

2ª QUESTÃO. O uso do verbo no modo imperativo nas orações "Poupe água, poupe a natureza" 
expressa 
 
A) uma hipótese para levar a população a agir. 
B) uma dica para informar a população. 
C) uma insinuação para estimular a população a economizar água. 
D) uma modalização para orientar a população. 
E) uma ordem para reforçar a necessidade de a população atender ao apelo do anúncio. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 
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LEIA o texto abaixo e responda às questão de 3 a 7. 

(Adaptado de: < http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/11/conheca-solucoes-para-a-crise-da-agua-em-6-cidades-do-mundo.html >. Acesso em: 06/01/2015.) 
 
 
3ª QUESTÃO. O tema central do texto é: 
 
A) O mau uso da água em todas as cidades brasileiras. 
B) A descoberta e a exploração de novos aquíferos. 
C) A busca por soluções para a falta de água em São Paulo, a partir de experiências em outras cidades do 

mundo. 
D) O incentivo à aquisição de hidrômetros individuais nos edifícios residenciais. 
E) O desperdício de água no mundo. 
 
4ª QUESTÃO. De acordo com o texto, dos métodos apontados para solucionar a crise de abastecimento da 
água, em seis cidades do mundo, os que NÃO apresentam discordância, quanto à viabilidade para ser 
aplicada na cidade de São Paulo são:  
 
A) Transposição de água e guerra contra o desperdício. 
B) Novos aquíferos e dessalinização. 
C) Conscientização e novos aquíferos. 
D) Proteção dos mananciais, conscientização e metas. 
E) Proteção dos mananciais e dessalinização.  

01 Conheça soluções para a crise da água em 6 cidades do mundo 
 
Regiões com problemas de abastecimento recorrem a alternativas como dessalinização, transposição e 
exploração de aquíferos. Será que esses métodos ajudariam São Paulo? 
 
Pequim (China) - Transposição de água 
É viável em São Paulo? O governador paulista, Geraldo Alckmin, propôs uma obra de transposição para 
interligar o Sistema Cantareira à bacia do rio Paraíba do Sul - proposta polêmica, já que este último é a 
principal fonte de abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, mas vista como "viável" pela Agência 
Nacional de Águas (ANA). O custo estimado é de R$ 500 milhões. 
 
Perth (Austrália) - Dessalinização 
É viável em São Paulo? A dessalinização não seria uma opção coerente, diz Whately, do ISA, já que São 
Paulo não é cidade costeira e o Brasil tem um enorme patrimônio de água doce. Ao mesmo tempo, já se 
fala em recorrer ao uso emergencial de água usada: o governo paulista anunciou nesta semana planos de 
construir uma Estação de Produção de Água de reúso na zona sul de São Paulo. 
 
Nova York (EUA) - Proteção de mananciais 
É viável em São Paulo? Para Whately, trata-se da opção mais adequada para a realidade paulista: "A 
ideia (em Nova York) foi pensar o recurso que eles tinham disponíveis e cuidar deles, em vez de investir 
em obras", diz. 
 
Zaragoza (Espanha) - Conscientização e metas 
É viável em São Paulo? Não apenas viável como necessário, diz Whaterly, do ISA. "Se houvesse, por 
exemplo, um amplo programa de incentivos à aquisição de hidrômetros individuais (em vez de coletivos) 
nos edifícios de São Paulo, haveria uma economia brutal de água", opina. "Também são necessários 
incentivos à construção de cisternas e sistemas individuais de reúso da água." 
 
Cidade do México (México) - Novos aquíferos 
É viável em São Paulo? Para Whately, o uso de água subterrânea já é uma realidade para diversas 
cidades brasileiras, mas, por serem importantes reservas de água para o futuro, seu uso deve ser racional. 
"Ainda temos pouco conhecimento a respeito de nossos aquíferos. Eles precisam ser mais bem  estudados 
e mais bem cuidados – por exemplo, há locais em que o uso de agrotóxicos (no solo) pode prejudicá-los." 
 
Cidade do Cabo (África do Sul) - Guerra contra o desperdício 
É viável em São Paulo? Para Whately, as perdas de água também são um "problema enorme" em São 
Paulo. "Quase um terço da água é perdida (no caminho ao consumidor), o que equivale a todo o volume 
do Guarapiranga e Alto Tietê juntos", diz. "Em alguns casos, encanamentos antigos podem contribuir para 
isso. Seria necessário mapear, com a ajuda das prefeituras, áreas onde há grandes perdas de água e 
identificar os motivos." 
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5ª QUESTÃO. O uso de “em vez de” (linhas 20 e 25) ocorre duas vezes no texto, introduzindo idéias 
 
A) idênticas. 
B) sequenciais. 
C) contrárias. 
D) proporcionais.  
E) somativas. 
 
6ª QUESTÃO.  
 
 
 
 
O uso de “não apenas .... como” promove o sentido de 
 
A) adição. 
B) adversidade. 
C) concessão. 
D) contradição. 
E) exclusão. 
 
7ª QUESTÃO. 
 
 
 
 
 
O uso do pronome em prejudicá-los retoma a palavra  
 
A) conhecimento. 
B) cuidados. 
C) locais. 
D) agrotóxicos. 
E) eles. 
 
8ª QUESTÃO. Preencha as lacunas das frases abaixo com as palavras indicadas nos parênteses. 

I. Mulheres acima de 50 anos têm usado _________ claras, em tons de mel. [...] Para essa _________ 
etária, Helô Bassi, ___________ e maquiadora, gosta de luzes mais marcadas. (mexas/mechas; 
faixa/facha; cabelereira/cabeleireira). 

II. Quanto ao corte de cabelo, Helô Bassi diz que o _________ longo - um corte médio (pouco acima dos 
ombros), com as laterais levemente ______ longas do que a parte de _______ e pontas suavemente 
desfiadas – está em alta para quem tem fios lisos ou ____________.  (chanel/xanel; mas/mais; trás/traz; 
caxeados/cacheados). 

III. _____________ grossas fazem a mulher de 50 anos parecer mais jovem. Se este não é o seu caso e 
seus pelinhos são ralos ou finos, a dica é ___________ para baixo e preencher as lacunas com lápis 
para ____________ em um tom ______ escuro que o seu cabelo. Para deixá-las naturais, aplique um 
pouco de pó por cima. (Sobrancelhas/Sombrancelhas; pentiá-los/penteá-los; 
sombrancelha/sobrancelha; mais/mas). 

IV. Muitas mulheres entram na ____________, após os 50 anos de idade. Nesse período, é comum 
ocorrerem as maiores mudanças físicas. A queda radical nos níveis de ____________ e ____________ 
leva a uma ________ anual de até 2% da massa óssea.  (menopauza/menopausa; 
estrogênio/extrogênio; textosterona/testosterona; perda/perca). 

V. Após os 50 anos, a força muscular diminui, o que deixa o corpo mais __________ a lesões. 
Recomenda-se exercícios de menor impacto como a caminhada, hidroginástica e a ioga.  A 
_____________ para a terceira idade   deve ser feita com o acompanhamento de um profissional para 
não ocorrer a sobrecarga das atividades ____________ nos aparelhos. Essa prática melhora o 
desempenho nas tarefas diárias e aumenta a disposição. (vunerável/vulnerável; 
musculação/muxculação; realisadas/realizadas). 

 

Conscientização e metas  -  não apenas viável como necessário, diz Whaterly, do ISA.  

 

Ainda temos pouco conhecimento a respeito de nossos aquíferos. Eles precisam ser mais bem estudados e 
mais bem cuidados – por exemplo, há locais em que o uso de agrotóxicos (no solo) pode prejudicá-los. 

 

http://revistavivasaude.uol.com.br/bem-estar/musculacao-para-idosos/390/
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A alternativa CORRETA é: 
 
A) As lacunas da frase I são preenchidas por: mechas; faixa; cabeleireira. 
B) As lacunas da frase II são preenchidas por: chanel; mas; traz; caxeados.  
C) As lacunas da frase III são preenchidas por: Sombrancelhas; penteá-los; sombrancelha; mas. 
D) As lacunas da frase IV são preenchidas por: menopauza; extrogênio; textosterona; perda. 
E) As lacunas da frase V são preenchidas por: vunerável; musculação; realisadas. 
 
9ª QUESTÃO. A alternativa CORRETA quanto à regência verbal é: 
 
A) Uma funcionária do shopping deu a luz à primeira filha dentro do ônibus.  
B) Na década de 90, o administrador João da Silva chegou à presidência da empresa.  
C) Prefiro mais a música do que a pintura. 
D) O diretor da escola sentou-se na mesa, juntamente com alguns professores, para discutir algumas 
estratégias de ensino. 
E) Os candidatos responderam todas as questões da prova.  
 
10ª QUESTÃO. Complete o excerto a seguir, empregando CORRETAMENTE os verbos realizar, deixar e 
comparecer, de acordo com as normas de concordância verbal da norma padrão da portuguesa. 
 
Nos dias 08 e 09 de novembro de 2014, _____________ -se as provas do ENEM. Cerca de 29% dos 

candidatos inscritos _____________  de ________________.  

 
A alternativa que apresenta a resposta CORRETA é: 
 
A) realizou / deixou / comparecer. 
B) realizou / deixaram / comparecer. 
C) realizaram / deixaram / compareceram. 
D) realizaram / deixaram / comparecer. 
E) realizaram / deixou / comparecerem. 
 

 

 
 
11ª QUESTÃO. Em uma cidade as placas de carro são formadas por 7 símbolos, sendo os 3 símbolos à 

esquerda constituídos por letras do conjunto  D,C,B,A  e os 4 símbolos restantes constituídos por dígitos 

do conjunto  321 ,, . O total de placas que podem ser formadas dessa maneira é igual a 

 
A) 4252 
B) 5184 
C) 6282 
D) 7366 
E) 8230 
 
12ª QUESTÃO. Em um grupo de pessoas, 
 

 19 pessoas estudam inglês; 

 16 pessoas estudam espanhol; 

 4 pessoas estudam ambos os idiomas, inglês e espanhol; 

 5 pessoas não estudam nem inglês e nem espanhol. 
 
O total de pessoas do grupo é igual a 
 
A) 36 
B) 38 
C) 40 
D) 42 
E) 44 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES 
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13ª QUESTÃO. O valor de   43
1117 ,  é igual a 

 

A) 329  

 

B) 358  

 

C) 237  

 

D) 9616  

 

E) 229  

 
14ª QUESTÃO. Em uma prova de 100 questões, cada questão respondida corretamente vale 2 pontos, 
cada questão respondida incorretamente vale –1 ponto e cada questão não respondida vale zero ponto. 
Luzia fez a prova e deixou 7 questões sem responder. Ela obteve o total de 138 pontos em toda a prova. O 
número de questões que ela respondeu incorretamente é igual a 
 
A) 8 
B) 10 
C) 12 
D) 14 
E) 16 
 
15ª QUESTÃO. No sistema de juros simples, à taxa de 5% ao mês, o número de meses em que deve ser 
aplicado um capital para que seu valor seja triplicado é igual a 
 
A) 20 
B) 25 
C) 30 
D) 35 
E) 40 
 
16ª QUESTÃO. Em uma sala de aula, a média aritmética das notas tiradas pelos meninos em uma prova de 
Matemática foi igual a 6,0; a média aritmética das notas tiradas pelas meninas foi igual a 7,0; e a média 
aritmética das notas de todos os alunos, meninos e meninas, foi igual a 6,8. Se M é a soma das notas 

tiradas pelas meninas e H é a soma das notas tiradas pelos meninos, então, a razão HM  é igual a 

 

A) 716  

B) 516  

C) 314  

D) 27  

E) 415  

 
17ª QUESTÃO. Roberto investiu x reais a juros compostos de 10% ao mês. Após 2 meses, o montante de 
Roberto era igual a 66,55 reais. O valor de x é igual a 
 
A) 48,00 
B) 51,00 
C) 52,00 
D) 55,00 
E) 58,00 
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18ª QUESTÃO. Um baralho é composto de 52 cartas, sendo que há 13 cartas de cada um dos 4 naipes 
(paus, ouros, copas e espadas). A menor quantidade de cartas que devem ser retiradas do baralho, sem 
olhar o naipe, de modo a se garantir, com certeza, que sejam retiradas pelo menos 5 cartas de um mesmo 
naipe é igual a 
 
A) 13 
B) 15 
C) 17 
D) 19 
E) 21 
 
19ª QUESTÃO. Uma grandeza Y é inversamente proporcional à raiz quadrada de uma grandeza positiva X. 
Quando o valor de X é igual a 9, o valor de Y é igual a 2. Quando o valor de X é igual a 4, o valor de Y é 
igual a 
 
A) 3 

B) 23  

C) 2 

D) 25  

E) 27  

 
20ª QUESTÃO. Pedro e Lucas foram contratados para pintar o muro de uma casa. Se Pedro trabalhasse 
sozinho, ele pintaria o muro em 6 horas. Se Lucas trabalhasse sozinho, ele pintaria o muro em 4 horas. 
Pedro começou a pintar o muro sozinho e, após algum tempo, Lucas juntou-se a ele na pintura. Assim, 3 
horas após Pedro ter começado o trabalho, a pintura de todo o muro estava concluída. Assumindo que as 
grandezas envolvidas sejam proporcionais, é CORRETO afirmar que o tempo, em horas, que Pedro 
trabalhou sozinho é igual a 
 

A) 54  

B) 1 

C) 56  

D) 57  

E) 58  

 
 

 
 

 
 
 
21ª QUESTÃO. Um software que ofereça funções necessárias para controlar as atividades do dia a dia, 
contendo recursos como calendário, catálogo de endereços e gerenciador de tarefas, é classificado como 
 
A) Suíte de programas de escritório. 
B) Software de comunicações. 
C) Gerenciador de informações pessoais. 
D) Software de gerenciamento de banco de dados. 
E) Software de planilhas eletrônicas. 
 

INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES 
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22ª QUESTÃO. No ambiente de trabalho do Windows 7, existem os seguintes componentes: 

I. Botão Iniciar, que abre o menu Iniciar. 

II. Botões de programas e arquivos abertos, que permitem que você alterne rapidamente entre eles. 

III. Área de notificação, onde ficam o relógio e os ícones que exibem o status de determinados programas 
e das configurações do computador; 

IV. Botão Aero Peek, que mostra a área de trabalho. 

 

FAZEM PARTE da barra de tarefas do Windows 7: 
 
A) I, II e III apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) I, III e IV apenas. 
D) I e III apenas. 
E) I e IV apenas. 
 
23ª QUESTÃO. Ao copiar um texto do site da Ufes e colá-lo em um documento do Word 2013, um botão é 
exibido ao final do texto com Opções de Colagem, como mostra a figura abaixo. 
 

 
Fonte: arquivo da banca 

 
São funções oferecidas por esse menu, EXCETO: 
 
A) Manter a formatação original do texto, mais próxima possível da formatação exibida na página Web de 

origem. 
B) Mesclar a formatação do texto de origem com a formatação presente anteriormente no documento de 

destino, estabelecendo um meio-termo entre os dois formatos. 
C) Manter somente texto, ignorando a formatação original do texto na Web e utilizando exclusivamente a 

formatação presente anteriormente no documento de destino. 
D) Abrir a janela de Opções do Word, na seção “Avançado”, onde é possível definir a forma de colagem 

padrão para uso futuro. 
E) Definir a formatação do texto original da página Web como estilo padrão para o restante do documento. 
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24ª QUESTÃO. Uma nova planilha foi criada, utilizando-se o LibreOffice Calc 4.2, tendo o valor 2 colocado 
na célula A1 e o valor 4 colocado na célula A2. Em seguida, estas duas células foram selecionadas. O 
resultado é mostrado na figura abaixo. 
 

 
Fonte: arquivo da banca 

 
Ao clicar e arrastar o quadrado preto localizado na parte inferior direita da célula A2 até a parte inferior 
direita da célula A5, os valores preenchidos automaticamente nas células A3, A4 e A5 são, 
respectivamente, 
 
A) 6, 8 e 10. 
B) 4, 4 e 4. 
C) 6, 6 e 6. 
D) 2, 4 e 2. 
E) 6, 12 e 24. 
 
25ª QUESTÃO. Computadores pessoais (residenciais) conectados à Internet devem também ser protegidos 
contra invasões por pessoas mal-intencionadas (comumente chamadas de hackers ou crackers), por uma 
série de motivos. A opção que NÃO REPRESENTA um desses motivos é 
 
A) O invasor pode instalar software que permita que o computador seja usado em ataques coordenados de 

grandes proporções, fazendo parte do que é comumente chamado de botnet. 
B) O invasor pode utilizar o computador para efetuar transações bancárias ou de comércio eletrônico 

usando credenciais, senhas e números de cartões furtados, implicando o proprietário do computador 
como autor do delito ou como negligente ao fato. 

C) O invasor pode utilizar o computador para envio de mensagens de e-mail indesejadas (comumente 
denominadas spams), podendo levar sua máquina ou seu endereço de e-mail a serem bloqueados por 
outros servidores de correio eletrônico. 

D) O invasor pode alterar a configuração do computador de modo que esse não mais consiga se conectar 
à Internet. 

E) O invasor pode coletar dados sensíveis (fotos comprometedoras, segredos, renda declarada no imposto 
de renda etc.) para extorquir o usuário do computador, ou, ainda, por meio de softwares denominados 
keyloggers, recuperar senhas de sites, banco via Internet etc. 

 
 
 
 

26ª QUESTÃO. De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, NÃO constitui princípio da Administração 
Pública: 
 
A)  Impessoalidade. 
B)  Moralidade. 
C)  Publicidade. 
D)  Nacionalidade. 
E)  Eficiência. 
 
27ª QUESTÃO. Uma das formas de provimento de cargo público é: 
 
A)  Homologação do concurso. 
B)  Nomeação. 
C)  Posse.  
D)  Efetivo exercício. 
E)  Ascensão.  

LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES 
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28ª QUESTÃO.  Sobre os adicionais de insalubridade, periculosidade e atividades penosas, são feitas as 
proposições abaixo. Julgue-as, segundo disposições constantes da Lei nº 8.112/1990, colocando V para as 
VERDADEIRAS e F para as FALSAS. 

(   ) Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com 
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, não fazem jus a um adicional sobre o vencimento, 
pois tais riscos são inerentes ao cargo efetivo. 

(     ) Se o servidor fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. 

(    ) O servidor não tem direito a adicionais de insalubridade e de periculosidade. Mas, em caso de atividade 
penosa, será devido adicional nas situações em que os servidores estiverem em exercício em zonas de 
fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados 
em regulamento próprio. 

 
A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é 
 
A)  V, V, V. 
B)  V, F, V. 
C)  V, F, F. 
D)  F, F, V. 
E)   F, V, F. 
 
29ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº. 8.112/1990, sobre a licença para capacitação, é INCORRETO 
afirmar: 
 
A)  A licença durará até 03 meses. 
B)  A licença poderá ser concedida a cada 05 anos de efetivo exercício. 
C)  O servidor tem direito a perceber sua remuneração adicionada de 1/3, durante o exercício da licença.  
D)  A licença poderá ser concedida para o servidor participar de curso de capacitação profissional.  
E)  A licença poderá ser negada se não for do interesse da Administração Pública.  
 
30ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº. 8.112/1990, o servidor poderá ausentar-se do serviço público: 
 
A)  para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 02 dias. 
B)  por 15 dias consecutivos em razão de seu casamento. 
C)  por 07 dias consecutivos em razão de falecimento de seu cônjuge, companheiro, pais, filhos e irmãos.  
D)  em caso de falecimento de madrasta ou padrasto e enteados somente no dia do enterro.  
E)  por um turno de trabalho para doação de sangue.  

 
 
 
 
 

 
31ª QUESTÃO. Sobre a classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são feitas as seguintes 
afirmações: 
 
I. O Grupo A inclui os resíduos infectantes. 
II. O Grupo B inclui os rejeitos radioativos. 
III. O Grupo C inclui os resíduos químicos. 
IV. O Grupo E inclui os resíduos perfurocortantes. 
 
Está CORRETO o que se afirma em: 
 
A) I, II e III, apenas. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 
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32ª QUESTÃO. São considerados resíduos infectantes: 
 
A) Peças anatômicas. 
B) Formaldeído. 
C) Líquidos inflamáveis. 
D) Resíduos fotográficos. 
E) Metais pesados. 
 
33ª QUESTÃO. Para os Resíduos de Serviços de Saúde do Grupo D (comum), destinados à reciclagem ou 
reutilização, a identificação deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes. Para isto, 
utiliza-se código de cores e suas correspondentes nomeações e símbolos de tipo de material reciclável. A 
alternativa que apresenta a relação CORRETA entre o código de cor e o tipo de resíduo é: 
 
A) Azul – VIDROS 
B) Amarelo – PAPÉIS 
C) Verde – METAIS  
D) Vermelho – PLÁSTICOS 
E) Preto – RESÍDUOS ORGÂNICOS 
 
34ª QUESTÃO. Para que instrumentais cirúrgicos sejam esterilizados pelo processo do calor seco, é necessário 
que se atinja 
  
A) a temperatura de 90 °C pelo tempo de 60 minutos. 
B) a temperatura de 120 °C pelo tempo de 20 minutos. 
C) a temperatura de 120 °C pelo tempo de 30 minutos. 
D) a temperatura de 160 °C pelo tempo de 30 minutos 
E) a temperatura de 160 °C pelo tempo de 60 minutos 
 
35ª QUESTÃO. É um método de esterilização pelo calor úmido: 
 
A) A estufa. 
B) A autoclave. 
C) O banho-maria. 
D) O óxido de etileno. 
E) A desinfecção química. 
 
36ª QUESTÃO. É um antisséptico recomendado para a antissepssia das mãos da equipe cirúrgica: 
 
A) O álcool a 96%. 
B) O glutaraldeído a 2%. 
C) O hipoclorito de sódio. 
D) O peróxido de hidrogênio a 3%. 
E) A solução degermante de clorexidine a 2%. 
 
37ª QUESTÃO. Em relação ao risco e potencial de contaminação dos artigos hospitalares, é CORRETO afirmar: 
 
A) Os artigos críticos são destinados aos procedimentos invasivos em pele e mucosas adjacentes, nos 

tecidos subepiteliais e no sistema vascular. Ex: agulhas e catéteres intravenosos. 
B) Os artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra, porém, ficam 

restritos às camadas da pele ou às mucosas íntegras. Ex: agulhas e espéculo vaginal. 
C) Os artigos não críticos são os destinados ao contato com a pele íntegra e também os que não entram 

em contato direto com o paciente. Ex: termômetro, estetoscópio e catéteres intravenosos. 
D) Os artigos críticos não requerem esterilização. 
E) Os artigos não críticos requerem desinfecção de alto nível ou esterilização. 
 
38ª QUESTÃO. É/são considerado(s) artigo(s) hospitalar(es) crítico(s): 
 
A) A mesa de exame. 
B) O estetoscópio. 
C) A pia e o vaso sanitário. 
D) O termômetro. 
E) O instrumental cirúrgico. 
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39ª QUESTÃO. NÃO é/são considerado(s) Equipamento(s) de Proteção Individual (EPI): 
 

A) Luvas. 
B) Lava-olhos. 
C) Máscara. 
D) Óculos de proteção. 
E) Sapatos fechados. 
 

40ª QUESTÃO. Sobre o transporte de amostras em estabelecimentos veterinários afirma-se: 
 

I. O transporte de amostras deve utilizar caixas rígidas preferencialmente providas de tampas 
higienizáveis. 

II. As caixas de transporte devem conter estantes para que os tubos destampados fiquem na posição 
horizontal. 

III. As caixas de transporte devem ser resistentes a desinfetante químico ou calor. 
IV. Quando ocorrer derramamento, as caixas não devem ser lavadas. 
 

É CORRETO o que se afirma em 
 

A) I e III, apenas. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 

41ª QUESTÃO. São considerados resíduos perfurocortantes: 
 

A) Seringas. 
B) Sondas uretrais. 
C) Sondas endotraqueais. 
D) Agulhas. 
E) Equipos. 

 

42ª QUESTÃO. Sobre a paramentação da equipe de cirurgia para evitar a contaminação nos centros 
cirúrgicos, é CORRETO afirmar: 
 

A) As roupas privativas do centro cirúrgico devem ser utilizadas apenas nas áreas semi-restritas e restritas 
do centro cirúrgico, podendo qualquer membro da equipe transitar por qualquer corredor do hospital 
utilizando a vestimenta. 

B) As máscaras são de uso destinado à proteção da equipe cirúrgica frente ao risco de exposição a 
respingos de sangue e outros fluidos corporais, não sendo de uso obrigatório na sala de cirurgia. 

C) Os propés são utilizados para prevenir a transferência de micro-organismo pelos sapatos e podem ser 
utilizados como substitutos dos sapatos. 

D) As luvas de procedimento podem ser utilizadas em cirurgias, desde que desinfetadas com solução de 
iodo. 

E) A utilização de avental cirúrgico estéril para prevenir a dispersão das bactérias no ar, provenientes das 
áreas expostas da pele, e evitar o contato da pele do cirurgião com sangue e fluídos corporais que 
possam vir a contaminar suas roupas é uma exigência. 

 

43ª QUESTÃO. O principal objetivo da contenção de animais domésticos é: 
 

A) Expor o examinador a acidentes. 
B) Permitir a socialização com o paciente. 
C) Facilitar o exame físico. 
D) Propiciar fugas e acidentes. 
E) Impedir procedimentos diversos como medicação injetável e curativos. 
 

44ª QUESTÃO. Durante a contenção física dos animais, é importante 
 

A) tentar ganhar a confiança do animal por meio de carinhos ou ofertando-lhe guloseimas e/ou alimentos. 
B) realizar movimentos bruscos e precipitados.  
C) abordar bruscamente o animal para que esse não tenha tempo de reagir. 
D) não interagir com o animal para que o mesmo permaneça sob seu comando. 
E) iniciar pelos métodos mais enérgicos e radicais como focinheiras, cachimbos e formigas. 
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45ª QUESTÃO. A contenção física de gatos é uma das tarefas mais difíceis e requer muito cuidado e 
habilidade motora por parte do examinador ou do auxiliar. A contenção de gatos é bem mais complicada 
que a de cães por: 
 
I. Serem mais ágeis e se desvencilharem muito facilmente, principalmente quando a contenção é 

realizada por pessoa inabilitada. 
II. Serem animais relativamente pequenos, tornando a sua imobilização mais trabalhosa e, por isso, deve 

sempre ser feita utilizando-se força excessiva. 
III. Serem animais que se defendem com as unhas e os dentes. 
IV. Serem animais com características territoriais, portanto, mais sujeitos ao estresse causado pela 

mudança de ambiente. 
 
É CORRETO o que se afirma em: 
 
A) I e III, apenas. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
46ª QUESTÃO. Sobre a contenção física de cães, é CORRETO afirmar: 
 
A) Não deve ser auxiliada pelo proprietário. 
B) É dificultada pela pouca sujeição desses animais ao ser humano. 
C) Torna-se imprescindível a utilização de focinheira, cambão ou contenção química no caso de animais 

agressivos, dos quais os próprios proprietários temem se aproximar. 
D) É facilmente realizada no caso de raças grandes ou gigantes, mantendo-se os animais sobre uma mesa 

de superfície escorregadia. 
E) Pode ser feita sobre uma mesa escorregadia no caso de animais de pequeno ou médio porte, após a 

colocação da mordaça ou de focinheira. 
 
47ª QUESTÃO. Os locais mais indicados para colheita de sangue nos animais são: 
 
A) Ruminantes: veia cefálica ou safena lateral e safena medial. 
B) Equinos: veia coccígea média e mamária. 
C) Caninos e felinos: veia coccígea média, mamária e cefálica. 
D) Suínos: veia cava anterior, cefálica ou safena lateral. 
E) Aves: veia cefálica ou safena lateral. 
 
48ª QUESTÃO. A coleta de urina em animais NÃO deve ser realizada: 
 
A) Mediante micção espontânea ou provocada. 
B) Por punção renal. 
C) Por compressão da bexiga nos cães e gatos. 
D) Por massagens na região pré-pubiana das vacas ou no prepúcio dos touros. 
E) Por cateterismo ou por punção de bexiga (cistocentese). 
 
49ª QUESTÃO. Na coleta de amostras para exame parasitológico, é importante 
 
A) coletar uma pequena quantidade das fezes com aproximadamente 2 a 5 gramas. 
B) coletar uma grande quantidade de fezes com aproximadamente 50 gramas. 
C) coletar uma grande quantidade de fezes com aproximadamente 250 gramas. 
D) coletar as fezes após 24 horas da evacuação. 
E) mantê-las aquecidas, caso se tenha de guardar amostras por mais de 24 horas. 
 
50ª QUESTÃO. Nos mamíferos domésticos, o fígado está localizado na cavidade 
 
A) pélvica. 
B) torácica. 
C) abdominal. 
D) celomática. 
E) pericárdica. 
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51ª QUESTÃO. Nas aves domésticas, os machos possuem os testículos localizados dentro da cavidade 
 

A) celomática. 
B) pélvica. 
C) escrotal. 
D) torácica. 
E) abdominal. 
 

52ª QUESTÃO. A região inguinal está localizada 
 

A) dorsalmente às costelas. 
B) na face ventral do pescoço. 
C) na face dorsal do abdômen. 
D) entre a cicatriz umbilical e o esterno. 
E) entre os membros pélvicos e os órgãos genitourinários. 
 

53ª QUESTÃO. Ao chegar ao Hospital Veterinário, o proprietário de um animal informa que o seu cãozinho 
está com um machucado na “mão direita”. Anatomicamente, o animal tem uma lesão no membro 
 

A) pélvico direito. 
B) manual direito. 
C) anterior direito. 
D) torácico direito. 
E) posterior direito. 
 

54ª QUESTÃO. É um instrumento cirúrgico de diérese: 
 

A) O fio cirúrgico. 
B) A pinça de Allis. 
C) O porta-agulhas. 
D) A pinça de dissecação. 
E) A tesoura de Metzembaum. 
 

55ª QUESTÃO. É um instrumento cirúrgico de síntese: 
 

A) A pinça de Allis. 
B) O porta-agulhas. 
C) A pinça de Backhauss. 
D) O afastador de Farabeuf. 
E) A tesoura de Metzembaum. 
 

56ª QUESTÃO. O instrumento indicado para cortar fios cirúrgicos e tecidos não delicados é: 
 

A) O bisturi. 
B) A serra de Gigli. 
C) O alicate de fios. 
D) A tesoura de Mayo. 
E) A tesoura de Metzembaum. 
 

57ª QUESTÃO. A caixa de instrumental cirúrgico estará apta a ser utilizada em uma cirurgia quando estiver 
 

A) limpa, seca e embalada. 
B) devidamente descontaminada e embalada. 
C) estéril, dentro da validade e com o invólucro íntegro. 
D) sem contaminação aparente e devidamente embalada. 
E) desinfetada e sem evidências de violação da embalagem. 
 
58ª QUESTÃO. São órgãos encontrados na cavidade torácica dos mamíferos domésticos: 
 

A) Pulmões e rins. 
B) Coração, pulmões e rins. 
C) Coração, baço e pulmões. 
D) Coração, esôfago torácico e pulmões. 
E) Coração, pulmões, fígado e estômago. 



14 

 

59ª QUESTÃO. No animal, a região cervical corresponde 
 
A) à nuca. 
B) ao tórax. 
C) à cabeça. 
D) às costas. 
E) ao pescoço. 
 
60ª QUESTÃO. É um desinfetante recomendado para utilizar na superfície da mesa de atendimento clínico 
e cirúrgico 
 
A) o éter etílico. 
B) o álcool 70%. 
C) o álcool 96%. 
D) a tintura de iodo. 
E) a polivinilpirrolidona. 

 


